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Tuotevalikoima

Gyproc TL – Vakiotarkastusluukku 
Vakiotarkastusluukku Gyproc-levyrakenteisiin seiniin 
sekä sisäkattoihin. Luukku ei ole lukittava. Luukun ma-
teriaali on pinnoitettua, sähkösinkittyä terästä. Luukku 
on väriltään valkea, RAL 9010. Erikoiskokoja valmistetaan 
tilauksesta.

Gyproc TLS - Salpalukollinen vakiotarkastusluukku
Tarkastusluukku Gyproc-levyrakenteisiin seiniin ja sisä-
kattoihin. Luukussa on kääntösalpalukko joka avataan 
Gyproc TLS-avaimella. Luukun materiaali on pinnoitet-
tua, sähkösinkittyä terästä . Väri valkea, RAL 9016.

Gyproc TLP - Vakiotarkastusluukku push-up-
mekanismilla
Tarkastusluukku Gyproc-levyrakenteisiin seiniin ja 
sisäkattoihin. TLP-luukku aukeaa ja lukittuu kätevästi 
yhdellä painalluksella, ilman työkaluja ja avaimia. Luu-
kun materiaali on pinnoitettua sähkösinkittyä terästä. 
Väri valkea, RAL 9016.

Gyproc HS - Kipsilevypintainen hiussaumaluukku 
push-up-mekanismilla
Kipsilevypintainen hiussaumaluukku aukeaa ja lukit-
tuu yhdellä painalluksella ilman työkaluja ja avaimia. 
Kipsikannessa ei ole ruuveja, mikä helpottaa pinnan 
viimeistelyä. Luukun pinta voidaan maalata tai tape-
toida yhdennäköiseksi katto- tai seinäpinnan kanssa. 
Asennuskehyksen ja kannen välissä on kumitiiviste, joka 
estää pölyn kerääntymisen luukun reunoihin. 

Gyproc Paloluukku EI30 
Kevyt ja nopea asentaa. Testattu ja hyväksytty EI30-
luokan rakennusosiin. Luukku toimii myös ääneneristys-
luukkuna, R´w 38 dB. Luukku on palotestattu molemmin 
puolin sekä vaaka- että pystyasennossa täydentämään 
Gyproc-rakennejärjestelmiä. Avataan 5 mm kuusioko-
loavaimella.

BIG Tarkastusluukku
Gyptonen tarkastusluukku helpottaa alakattojen ilman-
vaihto- ja sähköjärjestelmiin käsiksi pääsyä. Luukku on 
todettu käytännössä huomaamattomaksi, sillä rako 
alakaton ja luukun välissä on mahdollisimman pieni. 
Luukun koko 510 x 510 mm.

Täydellinen valikoima tarkastusluukkuja

Kaikki Gyproc-tarkastusluukut ovat helposti asennettavia. Luukut avautuvat joko avaimella tai kevyesti painamalla (push-up). Luukut ovat 
kipsilevypintaisia tai maalattua terästä. Oikean kokoisen ja tarkoitukseen sopivalla lukituksella varustetun luukun valitsemalla varmistat 
helpon pääsyn rakenteiden sisällä oleviin talotekniikka-asennuksiin. Kaikki luukut myydään kappaleittain.
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Vinkkejä asennukseen: 

•	 Huomioi luukkujen paikat jo rungontekovaiheessa, etteivät koolaukset eivät osu tarkastusluukun tielle. 
•	 K600 runkoon mahtuu suoraan max. 500x500 mm luukku ja k400 runkoon max. 300x300 luukku. 
•	 Jos luukku on isompi kuin koolausväli, vahvista koolaus luukun ympärillä riittävän vahvaksi. 
•	 Valitse luukun koko ja aukeamissuunta siten, että siitä yltää tekemään tarvittavat huollot ja tarkistukset talotekniikka-asennuksiin. 
•	 Varmista asennusaukon koko, merkitse se levyyn ja sahaa aukko suorakulmaiseksi. 
•	 Älä paina kehystä väkisin liian pieneen aukkoon, näin varmistat asennetun luukun toimivuuden.   

Yleistä asennuksesta

Asennusaukkojen koot
Tuotenimi, Koko 
(leveys x korkeus mm)

Asennusaukon 
koko (mm x mm)

Tuotenro

Gyproc TL 
Vakiotarkastusluukut

TL 200 x 200 196 x 196 15572

TL 300 x 300 296 x 296 15573

TL 400 x 400 396 x 396 15574

TL 500 x 500 496 x 496 15575

TL 600 x 600 596 x 596 15576

TL  Erikoiskoko 15722

Gyproc TLS
Salpalukolliset 
vakiotarkastusluukut

TLS 150 x 150 150 x 150 16609

TLS 200 x 200 200 x 200 16627

TLS 300 x 300 300 x 300 16628

TLS 400 x 400 400 x 400 16629

TLS 500 x 500 500 x 500 16630

TLS 600 x 600 600 x 600 16631

Gyproc TLP
Vakiotarkastusluukut push-up -meka-
nismilla

TLP 300 x 300 300 x 300 16642

TLP 400 x 400 400 x 400 16643

TLP 500 x 500 500 x 500 16644

Gyproc HS
Kipsilevypintaiset hiussaumanluukut 
push-up -mekanismilla

HS 300 x 300 305 x 305 16605

HS 400 x 400 405 x 405 16606

HS 500 x 500 505 x 505 16607

Gyproc EI 30 Paloluukut

EI 30 200 x 200 200 x 200 16519

EI 30 300 x 300 300 x 300 16520

EI 30 400 x 400 400 x 400 16521

EI 30 500 x 500 500 x 500 16522

EI 30 600 x 600 600 x 600 16523

Gyptone BIG Tarkastusluukut

BIG tarkastusluukku Sixto 63 605 x 605 16039

BIG tarkastusluukku Line 06 605 x 605 16040

BIG tarkastusluukku Quattro 41 605 x 605 16041

BIG tarkastusluukku Quattro 42 605 x 605 16042

BIG tarkastusluukku Quattro 46 605 x 605 16043

BIG tarkastusluukku Quattro 47 605 x 605 16044

BIG tarkastusluukku Base 31 605 x 605 16045



Asennusohje - Gyproc TL

 5  Kiinnitä luukku kiinnityspro-
fiilileilla, ruuveja ei tarvita.

 6  Kiinnitä luukku kiinnityspro-
fiilileilla (kuva seinän tausta-
puolelta).

 1  Mittaa ja piirrä asennusau-
kon koko kipsilevyyn.

 2  Sahaa merkinnän mukaan.  3  Asenna luukku paikalleen 
aukkoon.

 4  Luukku kiinnitetään raken-
teeseen kiinnitysprofiilei-
den avulla.

 7  Valmis asennus levyn taus-
tapuolelta kuvattuna.

 8  Asennus on valmis.



Asennusohje - Gyproc TLS ja TLP

 5  Nosta luukun kiinnityssiivek-
keet pystyyn. 

 6  Voit halutessasi käyttää 
kiinnityksen varmistami-
seksi Gyproc G 44 -asennus-
liimaa. 

 1  Avaa pakkaus.  2  Irrota luukku kehyksestä 
painamalla varovasti sara-
natapeista.

 3  Piirrä asennusaukon koko 
kipsilevyyn. Apuna voit käyt-
tää luukun kehystä (käännä 
luukku väärinpäin ja piirrä 
viiva kehyksen sisäreunaa 
pitkin).

 4  Sahaa merkinnän mukaan. 
HUOM: jos olet tehnyt viivan 
asennettavaa luukkua apuna 
käyttäen, sahaa muutama 
milli viivan ulkopuolelta, 
jotta kehys mahtuu tehtä-
vään aukkoon. 

 9  Asenna kansi paikoilleen 
kehykseen. Luukun aukea-
missuunnan voi päättää 
tässä vaiheessa. Varmista 
lukon pitkäaikaistoimivuus 
tipalla lukkoöljyä.

 7  Asenna kehys paikalleen 
aukkoon.

 11  Valmis oikeakätinen TLS-
luukku.

 11  Valmis TLP-luukku.

 8  Taivuta kiinnityssiivekkeet 
kipsilevyn taakse kaksin-
kerroin kuvan osoittamalla 
tavalla. 



Asennusohje - Gyproc HS

 5  Työnnä kehys aukon läpi. 
Huomioi kehyksen vaatima 
asennusvara (3-5 senttiä 
levyn takana) rungonteko-
vaiheessa.

 6  Asenna kehys paikalleen 
aukkoon.

 1  Avaa pakkaus.  2  Irrota kansi painamalla ja 
vetämällä sitä varovasti.

 3  Merkitse luukun paikka 
levyyn. Koolaus ei saa olla 
20 mm lähempänä auk-
koa, jotta kehys mahtuu 
paikalleen (esim. 300x300 
HS-luukku vaatii 340 mm 
tilaa koolausten väliin ja 
sopii k400 koolattuun run-
koon).

 4  Sahaa merkinnän mukaan. 

 7  Kiinnitä kehys levyyn kipsile-
vyruuveilla. Älä ruuvaa lähel-
le kehyksen nurkkia. 

 11  Asenna kansi paikalleen. 
Kansi maalataan irrallisena, 
jotta kehyksen ja kannen 
välinen rako ei täyty maalis-
ta. 

 8  Suojaa kehyksen läpi tulleet 
ruuvit pakkauksessa olevilla 
tulpilla luukun huoltokäytön 
helpottamiseksi.



* Uusi kuvasarjassa esitetyn näköinen Gyproc Paloluukku EI 60 lanseerataan 
syksyllä 2013. 

Siihen asti valikoimistamme löytyvän  vanhan 60 minuutin Gyproc Paloluukun 
(kuva alla) asennusohjeet saat Gyprocin Teknisestä Tuesta: puh. 0207 75 4290 
(puhelintuki avoinna arkisin klo 12-16, sähköposti: neuvonta.gyprocfi@saint-
gobain.com

Asennusohje - Gyproc EI30 ja EI60* Paloluukut

 5  Kiinnitä kiinnitysprofiilit  
ruuvaamalla.

 6  Kiinnitä kiinnitysprofiilit 
ruuvaamalla (kuva otettu 
seinän taustapuolelta).

 1  Mittaa ja piirrä asennusau-
kon koko kipsilevyyn.

 2  Sahaa merkinnän mukaan.  3  Asenna luukku paikalleen 
aukkoon.

 4  Luukku kiinnitetään raken-
teeseen kiinnitysprofiilei-
den avulla.

 7  Asennus on valmis.  8  Sulje luukku kuusiokoloavai-
mella.



Asennusohje - Gyptone BIG -tarkastusluukut

 1  Gyptone BIG -tarkastusluukkuja käytetään Gyptone BIG-
alakatoissa.

 2  Leikattavien reikien mitat on keskitetty rei’itetylle alueelle. 
Reikä leikataan tarkasti tarkoituksenmukaisella työvälineellä 
ja leikatun alueen kaikki reunat viistetään.

 3  Kattolevyt kiinnitetään tarkastusluukun kohdalla kannatin-
järjestelmään 100 mm:n ruuvivälein, koska kannatinjärjestel-
män on oltava vakaa kaikilta neljältä sivulta.

 4  Kehys nostetaan paikoilleen ja kiinnitetään ruuveilla kanna-
tinjärjestelmään. Ruuvien etäisyys on 100 mm.

605 mm 60
5 

m
m

100 mm

x 2

100 mm

 5  Katto saumataan ja maalataan. Huomaa, että luukku maala-
taan erikseen ennen asennusta ja sen annetaan kuivua riit-
tävästi, jottei se tartu kiinni muihin pintoihin.

 6  Kehyksen ja luukun pystysuorat kipsireunat on maalattava 
kahdesti, jotta ne kestävät paremmin jatkuvaa käsittelyä.

 Luukun ollessa pois paikoiltaan sitä säily-
tetään pystyasennossa kantavan taustale-
vyn varassa.FrameGyptone BIG product     HatchGyptone BIG -levy Kehys Luukku



Gyproc on kevytrakentamisen edelläkävijä.

Gyproc on osa Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:tä, joka tuottaa innovatiivisia, 
kestäviä ja turvallisia rakentamisen ratkaisuja, jotka säästävät energiaa ja ympäristöä 
sekä parantavat asumismukavuutta. Vahvat brändimme ovat Gyproc, Isover ja 
Ecophon. 

Tarjoamme korkealaatuisia ja monipuolisia kevytrakentamisen ratkaisuja, joilla 
yhdessä asiakkaidemme kanssa toteutamme muunneltavia, viihtyisiä, kestäviä 
ja turvallisia tiloja asumiseen ja työskentelyyn. Olemme luotettava kumppani 
suunnittelusta toteutukseen. Kehitämme jatkuvasti ammattitaitoamme ja 
sitoudumme aina parhaan ratkaisun löytämiseen asiakkaallemme. Yhtenä 
esimerkkinä tästä voidaan pitää uutta Gyproc Järjestelmä takuuta.

Gyproc Järjestelmätakuu kattaa Gyproc Käsikirjan mukaiset rakennejärjestelmät. 
Takuun antajana Gyproc vastaa, että:

•	 Gyproc-tuotteet ja muut Gyprocin ohjeistamat 
komponentit ovat yhteensopivia.

•	 Gyproc-järjestelmistä muodostuvat ja Gyproc Käsikirjan, 
Gyproc Asennuskirjan sekä hyvän rakennustavan 
mukaisesti toteutetut rakennekokonaisuudet täyttävät 
Gyproc Käsikirjan mukaiset ominaisuudet.

•	 Voimassaolevat Gyproc Käsikirjan ja Asennuskirjan  
ohjeistukset on esitetty Gyprocin kotisivulla.

•	 Gyproc Käsikirjan mukaiset järjestelmäominaisuudet 
täyt tävät SrMk:n vaatimustasot.

www.gyproc.fi

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy / Gyproc
PL 44
02401 Kirkkonummi
puh: +358 (0) 207 75 411


