Väggen
Systemet är väldigt enkelt och består av
spårad skiva med dold infästning och
monteras på traditionell bakomliggande
väggkonstruktion

Butik och lager
Allt från höga väggar, upp till ca 7 m, till
exempelvis utställningsytor.
Inred utan damm.

Kontor
Vi är med och inreder och levererar till de
främsta av kontor i Sverige och
internationellt

Offentlig miljö
Behöver du dela av utrymme eller har du
krav på korta tider till inflyttning, då är
Oneday Wall idealiskt
Sjukhus, skolor eller andra lokaler

www.onedaywall.se

Gipsvägg med ytskikt
Ingen spackling, ingen målning

UTFÖRANDE

YTSKIKT

Oneday Wall är en "vanlig" gipsskiva som levereras med ett färdigt ytskikt. Skivan är belagd
med en infärgad "nonwoven"-tapet eller olika vinyltapeter och som ger en tålig vägg. Du
slipper både spackla och måla och har en färdig vägg på en dag. Lean på riktigt.
Allt från stora nybyggnadsprojekt till enstaka väggar vid anpassning av lokaler.

Public
Med en svagt rundad kant som ger en
diskret skarv.

White

Nagano

Okoto

Trance

Basalt

Quantum

Miami

San Fransisco

Artisan

Home
Laminerade och spontade skivor av MDF.
Ger en väldigt skarp kant och en mycket
diskret skarv.

Proof
Laminerade och spontade skivor av
Fibergips. Har samma skarv som Home men
har även mycket goda ljud, tålighets och
brandegenskaper. Klarar ofta samma krav
som två lager vanlig gips

Basic
En enklare skiva som har en markerad fas
på ca 4 mm vilket ger en skuggeffekt mellan
skivorna.

Skivorna levereras normalt med ett slätt vitt ytskikt i NCS S 0500-N. Antingen likt en
traditionell vägg med lite mattare yta eller likt lackerat trä med lite blankare yta.
Dessutom kan väggarna levereras med vinyltapeter med olika strukturer och färger.

TILLBEHÖR

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Oneday Wall kan användas vid alla områden där traditionella gipsväggar används. Kontor,
Skolor, Sjukhus och annan offentlig miljö. Lagerlokaler, industrilokaler.
Användningsområdena är många. Vi levererar antingen bara skivor eller komplett vägg.

LISTSYSTEM
Lister
Till väggsystemet finns även en spårad
sockel som tillsammans med en listklämma
ger ett snabbt och spikfritt montage av
socklar

Väggen uppfyller förekommande krav på ljud och brand. 35 dB är kravet mellan två
kontorsrum vid "normalt" arbete och 44 dB mellan två rum där något "högre sekretess"
behövs.
Ljud och brand
35 dB, 96 mm
Med enkel gips samt 45 mm
mineralullsisolering har monterad vägg 35
dB i ljudreduktion

40 dB, 96 mm
Med dubbel gips samt 45 mm
mineralullsisolering har monterad vägg 40
dB i ljudreduktion. Inre lagret står fritt
mellan reglarna.

44 dB och EI30/60, 122 mm
Med dubbel gips samt 45 mm
mineralullsisolering har monterad vägg 44
dB i ljudreduktion.
För att uppnå brandkrav monteras väggen
innanför de belagda skivorna enligt
gipstillverkares anvisningar.
Helhetsperspektiv
Alla dessa angivna ljudvärden kan uppnås om förlusterna från kringliggande konstruktioner
uppfyller minst samma krav. I alla fallen men framförallt vid 44 dB är det viktigt att väggen är
"lufttät" och att rätt stomme används som klarar dessa krav. Oneday Wall har lång
erfarenhet från att ta fram lösningar som ger god ljudkvalitet inom offentliga miljöer.

Hörn
För ett exaktare montage finns färdiga hörn

DEKORVÄGG
Brandy och Inreda
På väggarna kan dekorplattor monteras och
målas som fondvägg
Detta är två exempel på dekorväggar men
det finns ett ytterligare mycket stort
sortiment

Självhäftande dekortapet
På de färdiga kan vi leverera dekortapet
som är självhäftande. Som tapet på en eller
flera hela skivor eller tryck av logga
alternativt an bild.

MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

FÖRVARING

Väggen är miljöbedömd till A, högsta värdering, hos Sunda Hus. Vid tillverkningen av skivorna
används ett vattenbaserat lim.
Tack vare montering med ett speciellt beslag skruvas enbart ca 10 skruvar per gipsskiva mot
ca 50 traditionellt vilket spar mycket på kroppen.

Gipsskivorna levereras på pall till arbetsplats upp till 30 skivor/pall. Skivorna ligger med
finsidorna mot varandra.

MONTERING

Vi kan även leverera allt annat väggmaterial. Reglar, skenor och isolering.

Väggen är uppbyggd precis som en vanlig gipsvägg. Skivorna monteras till vanliga reglar med
c=900 mm och utlägg i stål eller trä.

Materialet är relativt fuktkänsligt och ska in i torr byggnad direkt efter lossning.

Skivorna kan även monteras utanpå ett inre skivlager av gips, OSB eller andra material.

Undvik att dra skivorna mot varandra då eventuellt skräp kan repa ytskiktet. Hantera även
kanterna med försiktighet så att de inte blir kantstötta.

ANVÄNDNING
Upphängning på väggen sker precis som vid vanlig gipsvägg och enligt skruvtillverkares
rekommendationer.
Väggen kan lätt tvättas av med fuktig trasa och lite diskmedel.
Skivorna är målningsbara med vanlig väggfärg om en fondvägg önskas. Vid ljusare kulörer
kan en strykning räcka om den efterdras vått i vått.

Kanten på gipsskivorna är spårade innan de belagts med ytskiktet. I detta spår sätts ett
speciellt montagebeslag som sen skruvas till regelstomme eller bakomliggande skivor.
Beslagen har spetsar åt två håll så nästa skiva trycks sen in i beslagen som skruvats fast vid
skivan innan.
Beslagen sätts med ett avstånd om 500 mm. Skivorna bearbetas precis som vanlig gips med
bland annat gipskniv för kapning.

Skador lagas med fint spackel och därefter målas lämpligen hela lagade skivan med en
mycket fin roller. Standardkulör är NCS S 0500-N.

MÅTT
Bredd 900 mm
Längd, levereras efter rätt takhöjd upp till 3500 mm
Vikt ca 10 kg/m2

