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FERMACELL® FIBERGIPS

8.1 REPARASJON
8.1.1 Reparasjon av Fibergipsplater
Hakk og mindre hull i fibergipsplaten kan utbedres med Fermacell Skjøtesparkel.
Er det en større skade trenger man ikke alltid skifte ut hele platen, siden den skadede delen kan skjæres ut
og erstattes. Samme måte kan benyttes der horisontale skjøter ikke er utført korrekt.
Biter av fibergips (minimum 100mm bredde) festes på baksiden av det utskjærte området med med fermacell
skruer. Et nytt stykke fibergips skjæres ut etter mål fra utskjært del (ta høyde for at det skal være en 5-7mm
tykk fuge på hver side), og skru fast den med fermacell skruer. Fugen rundt den tilpassede biten fylles med
Fermacell Skjøtesparkel iht. pkt. 4.8.2.2.4 i monteringsanvisningen for fibegips.

8.1.2 Reparasjon av utvendige hjørner
Mindre skader kan utbedres med Fermacell Skjøtesparkel.

8.1.3 Årsaker til sprekkdannelser i skjøt
Før en skjøt repareres, se gjennom denne listen over mulige årsaker:
• Er det bevegelse eller setninger i bygningen?
• Er skillevegg (med stålstender) belastet ovenfra uten at det er benyttet en teleskopisk løsning?
• Er det tilstrekkelig avstand mellom fibergipsplatene og tilstøtende bygningsdeler?
• Hvis det er benyttet stålstender; er platene festet i topp/bunnskinne?
• Er konstruksjonen tilstrekkelig avstivet?
• Har dører/vinduer blitt tilstrekkelig understøttet?
• Stemmer senteravstanden til stender e.l. med platetykkelsen?
• Har profilene som brukes i konstruksjonen riktige dimensjoner?
• Er plasseringen mellom festepunkter riktig?
• Er plateskjøter utført riktig rundt åpninger?
• Finnes det kryssende skjøter?
• Har en diffusjonstett overflatebehandling forårsaket opphoping av fukt?
• Er Fermacell Skjøtesparkel anvendt korrekt?
• Er mellomrommet mellom tilskjærte plater korrekt?
• For Fermacell fibergips med sparkelkant:
Er det benyttet Fermacell SK sparkel eller Fermacell Skjøtesparkel?
Er det benyttet Fermacell Papirarmeringsbånd?
• Er Fermacell Skjøtesparkel trykket helt inn i v-fugen?
• Ble Fermacell Skjøtesparkel rørt sammen i samsvar med veiledning?
• Er Fermacell Greenline lim benyttet korrekt med maksimalt 1mm avstand i plateskjøt?
• Er temperatur og fukttekniske forutsetninger blitt overholdt under byggeperioden?

