Gyproc
Gyproc is wereldwijd de marktleider op het gebied van gipsproducten
en systemen voor de binnenafbouw. We maken onderdeel uit van
Saint-Gobain, de grootste producent van bouwmaterialen ter wereld.
Bij Gyproc beseffen we dat mensen in hun leven niet op zoek zijn
huizen, scholen, kantoren en ziekenhuizen, maar lekker willen wonen,
leren, werken en gezond willen blijven. Wensen die ook eisen stellen
aan de inrichting van de binnenruimte.
Werken aan de verbetering van binnenruimtes, is werken aan de
kwaliteit van leven. Die uitdagingen pakken wij graag op. Om
Nederland te voorzien van gezonde, veilige, duurzame en innovatieve
binnenruimtes. Al meer dan 60 jaar leveren we topkwaliteit met
respect voor mens en milieu.
Op de Nederlandse markt brengen we naast Smartskimmen ook
Gyproc Cable Stud en Gyproc GypFrame systemen, Rigidur wanden vloersystemen, DuraGyp gewapende gipskartonplaten, Aquaroc
cementplaten, Glasroc F brandwerende systemen en Gyproc design
plafonds. Daarnaast hebben we een uitgebreid assortiment Gyproc
stukadoorgipsen.

EEN WAND ZO STRAK ALS U
HEM TEKENDE
Als architect schrijft u meer en meer afwerkings
niveau A voor om uw opdrachtgever de esthetisch
beste wanden en plafonds te kunnen bieden. Die
hoge kwaliteit die u op papier zet, komt voortaan
optimaal tot leven met Gyproc Smartskimmen.
Een innovatieve oplossing voor het hoogwaardig
afwerken van Gyproc wanden en plafonds die
minimaal voldoen aan de eisen van afwerkingsniveau A. En het werkt sneller, gladder en strakker
zonder welke technische belemmeringen dan ook.

EEN UITKOMST VOOR ARCHITECTEN
Gyproc Smartskimmen is ontwikkeld om een oplossing te
bieden voor de groeiende vraag van architecten naar de
esthetisch beste wanden en plafonds. Deze toenemende
vraag kunnen we verklaren door de volgende drie punten:
• Als architect wenst u de hoogste kwaliteit en schrijft u
vaak Klasse A voor in het bestek;
• In gevels wordt steeds meer glas toegepast, waardoor
strijklicht een grotere rol gaat spelen;
• Afwerksystemen worden dunner, gladder en glanzender.

Smartskimmen, slim bekeken
Spiegelgladde A-Klasse afwerking: om het esthetisch beste
eindresultaat te verkrijgen dient zowel aandacht besteed te
worden aan de montage als aan de afwerking van de wand.
Door een juiste montage wordt de vlakheid van de wand
bepaald, een goede afwerking met Gyproc Smartskimmen
maakt de wanden nog strakker en gladder dan ooit tevoren.

Kwalitatief en duurzaam
De hoogwaardige kwaliteit maakt Gyproc
Smartskimmen de meest effectieve
methode voor een gelijkmatig oppervlak.
De kans op aftekenen van voegen en het
doorschijnen van bevestigingsmiddelen
wordt door Gyproc Smartskimmen geminimaliseerd. Deze methode geeft een
langdurig harde en strakke afwerking.

Geschikt voor hoogglans
verfsystemen
Na bewerking met Gyproc Smartskimmen
zijn de wanden en plafonds geschikt voor
hoog- en zijdeglanzende verfsystemen.

Geen oneffenheden
bij strijklicht
Hoeveel glas u in de gevel ook verwerkt,
de wanden en plafonds ogen ook bij strijklicht zo glad als een spiegel. Dit geeft u dus
volledige ontwerpvrijheid.

1 arbeidsgang, 5 stappen
Optimaal rendement en resultaat

STAP 1
Gyproc zelfklevend wapeningsband
wordt op de AK-naden van de Gyproc
gipskartonplaten aangebracht. Voor de
binnenhoeken gebruikt men Gyproc
papieren wapeningsband.

Gyproc zelfklevend
wapeningsband

STAP 2
Gyproc Finesse wordt in een laagdikte
van 2 mm aangebracht met behulp
van een gipsspuit. Direct na het
aanbrengen van de gips wordt deze
vlakgezet met een rei.
Gyproc Finesse

STAP 3
De volgende stap is het messen. Hierbij worden met een gipsmes
de laatste onvlakheden weggewerkt.

STAP 4
Met een spons wordt de Finesse bevochtigd in een draaiende
beweging om vervolgens met een spaan of mes glad gepleisterd
te worden.

STAP 5
Met een blokkwast wordt het oppervlak opnieuw bevochtigd en
wederom met een spaan of mes gepleisterd tot een spiegelglad
en vlak eindresultaat.

film

Ga voor de volledige demonstratie naar
de Innovatieweg op gyproc.nl
De demonstratiefilm laat u kort en bondig zien hoe Gyproc Smartskimmen werkt.
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