
Gyproc GFR-rangan jatkaminen

Ohjeistus DUROnomic-rankojen 
jatkamiseen

Rangoilla on epäsymmetrinen poikkileik-
kaus ja näin ollen niitä on helppo jatkaa 
limittämällä. Jos jatkos tehdään seuraavine 
ohjeiden mukaan, jatketusta rangasta tulee 
yhtä vahva kuin jatkamattomasta rangasta. 
 
Rangat limitetään vähintään seuraavien 
pituuksien mukaan (L):

Nämä ohjeet koskesvat ruuveja Gyproc 
Quick PB 13 tai PB 25. 
 
Jatkoskohdan molempiin päihin ruuvataan 
4 kpl ruuveja, katso kuva. Yhteensä jatkos-
kohtaan tulee siis 8 kpl ruuveja.

Profiili (L) mm

GFR 45 800

GFR 66 800

GFR 70 800

GFR 95 1100

GFR 120 1100
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Gyproc GFR-rangan
jatkaminen
Rangoilla on epäsymmet-
rinen poikkileikkaus ja näin
ollen niitä on helppo jatkaa
limittämällä. Jos jatkos
tehdään seuraavien
ohjeiden mukaan, jatke-
tusta rangasta tulee yhtä
vahva kuin jatkamatto-
masta rangasta.
Rangat limitetään vähin-
tään seuraavien pituuksien
mukaan (L):

 Profiili (L) mm
GFR 70 800
GFR 95 1100
GFR 120 1100

Nämä ohjeet koskevat
ruuveja Gyproc Quick PB
13 tai PB 25.

Jatkoskohdan molem-
piin päihin ruuvataan 4 kpl
ruuvia, katso kuva. Yhteen-
sä jatkoskohtaan tulee siis
8 kpl ruuvia.

*)

*)

Huomautus 2
Nämä ohjeet eivät koske
normaalivoimalla kuormi-
tettuja seiniä.

Huomautus 3
Nämä ohjeet eivät koske
pistekuormitettuja toispuo-
leisesti levytettyjä raken-
teita (esim. roilon seiniä tai
sisäkattoja) kun kuormitus
kohdistuu ei-levytetylle
puolelle (puristettuun
tukemattomaan laippaan).

25
 m

m

L

Normaalivoima

Pistekuorma

Vaihtoehdossa A ruuvit on sijoitettu profiilien
reunakäänteisiin, jotta ne eivät haittaa kipsilevyjen
asentamista.

*Huomautus
Etäisyys vapaan peltireunan
ja ruuvikannan välillä ei saa
olla liian pieni. Ruuvi on
sijoitettava korkeintaan 8
mm:n päähän kulmasta
oheisen kuvan mukaan.

Vaihtoehto B

Vaihtoehto A

maks. 8 mm

maks. 8 mm

maks. 8 mm

a

*
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Vaihtoehdossa A ruuvit on sijoitettu profii-
lien reunakäänteisiin, jotta ne eivät haittaa 

kipsilevyjen asentamista.

Vaihtoehto A Vaihtoehto B


