
Produktbeskrivelse

Gyproc GAB 90 AquaBead Hjørnesparkelprofil er en brukervennlig, prelimt 

profil til montering på 90 graders utvendige hjørner av Gyproc standard-

gipsplater.

Fordi profilen er prelimt, skal den bare påsprøytes rent vann for å aktivere 

limet som binder sparkelprofilen til gipsplatens kartong-overflate.

Profilen er laget av en Co-polymer kjerne som er innstøpt i papir som gjør 

den sterk og motstandsdyktig mot sprekker og slitasje. Papiret er perforert 

og sikrer god vedheft mot sparkelsjikt. Innsiden av profilen er belagt med 

vannaktiverende lim. 

Bruksområde

• Nye og ubehandlede utvendige hjørner av gipsvegger. 

• Kun for innendørs bruk.

Egenskaper

Gyproc GAB 90 AquaBead bygger minimalt, gir sterke og flotte hjørner, uten 

bobler, bulker eller sprekker.

Arbeidsforhold ved montering:

Rommets og gipsplatens temperatur skal ikke understige 10 grader.

Gipsplaten skal være tørr, ren og uten gipsstøv.

OBS! Skal ikke brukes på ferdigmalte eller tapetserte overflater. Gyproc Aqua-

Bead er egnet for bruk på alle kartongkledde Gyproc gipsplater. AquaBead bør 

derfor ikke brukes på Glasroc komposittplater eller Rigidur fibergipsplater.

Fordeler

• Rask montasje

• Flotte, rette hjørner 

• Også for 2 lag gips

• Lett å kappe                                                                           

• Lav vekt

Montering

1. Kapp profilen i passende lengde med en saks.

2. Spray rent vann på innsiden av listen, bruk enten en sprayflaske eller pum-

peflaske. Pass på at listen blir tilstrekkelig fuktet.

3. Vent i ca 20-30 sekunder slik at limet aktiveres skikkelig.

4. Plasser den fuktede siden mot gipsplaten og press fast listen til hjørnet 

med hånden. 

5. Gyproc AquaBead kan oversparkles allerede etter 30 minutter, men 

sparkling kan også gjøres på et senere tidspunkt. Listen oversparkles 

1-2 ganger.

Sortiment og Teknisk informasjon

Lengde Bredde 

mm

Tykkelse Vekt

mm mm ca 90 g/lpm

2500
43x43

midten av listen ca 1,4 mm
kanten av listen ca 0,7 mm

2500 220 g

3000 3000 270 g

Lagring

Profilene er ømfintlige for høy luftfuktighet ved lagring. Profilene skal lagres 

plant, tørt og i emballasjen (helst lukket).

43 mm

43 mm

Gyproc GAB 90 AquaBeadTM 
Hjørnesparkelprofil
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