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 Sparar material och mycket arbetstid 

 Redo att användas för alla önskade typer av ytbehandlingar 

 Rena, raka och tåliga hörn 

 Snabb och enkel bearbetning 

 Effektivt och okomplicerat flöde på arbetsplatsen 

 

Klick-Board är en nyskapande skiva med kärna i gips eller MDF som levereras som en plan 

skiva. Du kan snabbt och enkelt kan få till en rät vinkel med hjälp av en unik och patenterad 

klickprofil. Med fräst spår för en, två eller tre PVC klick-profiler, vilka resulterar i en 

permanent och stabil konstruktion. 

Klick-Board gör det möjligt att jobba prefabricerat över utvändiga hörn, eller vid exempelvis 

inbyggnation av rör. Lämpar sig väl för stambyten, ventilationsjobb, renoveringsprojekt eller 

nybyggnadsprojekt. Tekniken besparar enormt mycket tid och kapacitet. Upp till 85 % i 

tidsbesparing gentemot att traditionellt bygga regelstomme, såga skivor, skruva, spackla och 

slipa i omgångar. 

I de flesta fall används en skiva av gips vilken sågas till horisontalt till rätt längd. Därefter 

klickas denna enkelt och snabbt samman så det uppstår en stabil konstruktion. Skivan kan 

även fås i MDF eller spån vilket öppnar upp massor av nya användningsområden! 

I en handvändning skapar du hörn, inbyggnationer, kanaler etc. Snabbt och enkelt! 

Klicklisterna förstärker hörnen så att det under normala förhållanden inte gör det 

nödvändigt att montera hörnbeslag. 

Eftersom skivorna transporteras horisontellt till byggplatsen utnyttjas lastkapaciteten på 

lastbilen optimalt. Skivorna har i gips olika utföranden: standard, ”diamond” (extra hård) 

eller hydro (fuktbeständiga skivor), vilka samtliga har en tjocklek av 12,5mm och kan fås i 

olika storlekar.  

 

 

                   



RÄTT FORM MED ETT ENDA KLICK MED VÅR 

INNOVATIVA LÖSNING 

 

FEM ENKLA STEG 

 

1. Fäst reglar som du kan montera Klick-Boarden mot i vägg 

 

2. Avlägsna transportskydd från Klick-Boarden 

 

3. Klicka samman plattan 

 

4. Fäst skivan med skruvar mot reglarna, lägg fiberband och spackla.  

 

5. Klick-Boarden kan slutbehandlas med så gott som alla tänkbara material. Se 

bruksanvisning till de aktuella produkterna för eventuellt krav om primer. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                     



 

 

Typer av skivor: 
Standard gipsplatta typ A överensstämmelse med NEN EN 520 

Hydro gipsplatta typ H1/H2 överensstämmelse med NBN EN 520 

Diamond gipsplatta överensstämmelse med EN 15283-1 

 

Dimensioner 

Klick-Board produceras i längder om 250 och 300 cm.  

Går att få i andra längder mot förfrågan. 

 

Exempel på bredder 

Std bredder med 1 klick: 15x15cm, per 5cm ökar till maximalt 60x60cm. 

Std bredder med 2 klick: 15x15x15cm, per 5cm ökar till maximalt 40x40x40cm. 

Std bredder med 3 klick: På förfrågan. 

Samtliga ovan (1-3 klick)  kan fås mot förfrågan där klicklist önskas. 

 

 

 

                      



 


