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6 L-gips kleefmethode

Droge bepleistering

Toepassing en voordelen

Muurbekledingen met L-gips kleefmethode worden als 
'droge bepleistering' in alle typen gebouwen toegepast:
- in woongebouwen en appartementen.
- in publieke lokalen: bureaugebouwen, scholen,   
 verzorgingstehuizen en ziekenhuizen. 
- voor verbeteren van woningscheidende muren.
- voor bijkomende thermische isolatie van buitenmuren.

Ze zijn daarenboven:
- eenvoudig te verwerken: geen speciaal gereedschap   
 nodig.
- beperkte dikte: dikte L-gips vanaf (slechts) 5 mm.
- ook voor onvlakke muren: L-gips kan geplaatst   
 worden in een dikte van 5 mm tot 40 mm.
- droge bepleistering: beperkte inbreng van vocht 
 -> snelle oplevering.
- ook in vochtige ruimten zoals badkamers: mits   
 toepassen van de groene Gyproc WR ABA-platen.

Opbouw bekleding

De L-gips kleefmethode kan worden gebruikt op de meeste 
ondergronden, die stabiel zijn en vrij van loshangende 
delen, oude bepleistering, stof, olie of vet- en roetsporen. 
(zie tabel op de volgende pagina)

De L-gips kleefmethode is niet geschikt op vochtige 

- ook in lokalen met mogelijk hogere schokbelastingen  
 met DuraGyp ABA-platen.
- bijzondere bouwfysische kwaliteiten:
 °  effectieve geluidsisolatie: bekleden en akoestisch     
  isoleren in één arbeidsgang met de Thermogyp G/
  Calibel of Doublissimo-isolatieplaten.
 °  thermische isolatie: bekleden en thermisch isoleren 
  in één arbeidsgang met de Thermogyp N- en
    X-, Placotherm + en Doublissimo-isolatieplaten.
 °  grote brandveiligheid: Gyproc-platen zijn 
  A2 (NBN EN 13501-1) geklasseerd.
- eenvoudig ophangen voorwerpen: met eenvoudige 
 pluggen kunnen ook zwaardere voorwerpen snel en 
 probleemloos worden opgehangen.
- eenvoudige inbouw van leidingen en contactdozen:   
 geen kapwerk voor sleuven.
- esthetisch: 
 °  strak en naadloos: opvoegen volgens het eenvoudige  
  ABA-voegsysteem.
 °  ook met geaccentueerde voegen: door toepassen van 
  Gygant-platen (zonder voegwerk!).

muren, evenmin op onstabiele oppervlakken (bijvoorbeeld 
loszittende bepleistering, behangen muren), op gladde, 
niet-zuigende oppervlakken (zoals geglazuurde tegels) of 
geschilderde muren. Op geïmpregneerde of hydrofoob 
gemaakte muren vooraf de hechting uittesten (door 
aanbrengen proefmonster).



29

Bouwfysische eigenschappen

Geluidsisolatie

Muurbekledingen met Thermogyp G / Calibel of 
Doublissimo-isolatieplaten laten toe significante geluids-
isolatieverbeteringen te realiseren. 
Deze geluidsisolatieverbete ring is afhankelijk van:
- geluidsisolatie van de basiswand.
- dikte van de isolatieplaat.

Zie voor meetresultaten, Hoofdstuk 9.3 'Geluidsisolatie'.

Het kleven van Thermogyp G / Calibel-isolatieplaten

Thermogyp G / Calibel-platen dienen te worden voor-
bereid door op de rugzijde vooraf een vertinlaag in L-gips 
aan te brengen op die plaatsen waar later de stroken en 
doppen zullen komen.
- De vertinlaag aanmaken in een verhouding van   
 ca. 1,5 kg L-gips met 1 l water, waaraan 10 cl   
 Easy Prim is toegevoegd.

Het plaatsen

Doppen en stroken L-gips op de muur aanbrengen:
- in stroken waar de langskanten van de plaat     
 komen en langs de vloer.
- in doppen met een breedte van 40 à 80 mm en 
 een hoogte van ong. 250 mm in het plaatmidden. 
De plaat met reilat (en rubberen hamer) op de juiste 
plaats drukken.
Op zeer onregelmatige oppervlakken een eerste uit-
vlakking uitvoeren door het kleven van stroken plaat.

In de praktijk

De geluidsisolatieprestaties die in de praktijk kunnen 
worden gerealiseerd, worden mede beïnvloed door de 
flankerende delen (aansluitende wanden, vloeren en 
plafonds) en zwakker presterende onderdelen (bv. vensters 
of deuren). In alle gevallen zorgen voor een luchtdichte 
binnenafwerking.

Thermische isolatie

Met de diverse typen isolatieplaten is het mogelijk om in 
één arbeidsgang zowel bekleding als thermische isolatie 
van de (buiten-)muren te realiseren. 
Zie ook hoofdstuk 9.4 'Warmteweerstand'.

Vertinlaag op
Thermogyp G / 
Calibel

> 100 mm

Tips 

Om een mooi uitgelijnde bekleding te realiseren, traceer de voorzijde van de 
bekleding op vloer en plafond, op een afstand x (= dikte bekleding + minimaal 
10 mm) voor de muur.
De hoogte wordt, in principe, beperkt tot een plaatlengte. Bij grotere hoogten 
(verlengingen met meer dan 1 m) een lat of multiplex-strook ter plaatse van 
de horizontale voeg aanbrengen.

Op Gyproc-platen en houtwolcement. 

Op stijve, ruwe isolatiematerialen: glas- en rotswol, 

geëxpandeerd en geëxtrudeerd polystyreen, 

polyurethaan, … (vrij van extrusiehuid).

Op steenachtige materialen: matig zuigende baksteen,

ruwe gevelsteen, oude cementbepleistering, …

Op zwaar ruw beton.

Geen voorbehandeling nodig

< 400 mm

< 250 mm

± 250 mm

40-80 mm

Onregelmatige onder-
grond

Gipskarton-
strook

L-gips

Nieuw

Op zuigende ondergronden: 
zuigende baksteen, cellenbeton, 

kalkzandsteen, bimsbeton, …

Op sterk zuigende ondergronden: 
sterk zuigende baksteen, cellen- 

beton, kalkzandsteen, bimsbeton, …

Op gladde oppervlakken: 
gipsblokken, (sterke) gips-

bepleisteringen, zwaar beton.

Voorbehandelen  
met Easy Prim

Voorbehandelen  
met Blue Prim

Voorbehandelen  
met Betongrip Easy

Voorbehandeling van de ondergrond
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Kleven met L-gips

Kenmerken (alle maten in mm)

Aspect Effen Effen isolerende bekleding
Zichtbare 

voegen

Bekledingsplaat
Gyproc A 

ABA
Gyproc A 

ABA
Thermogyp

N 9,5/...
Thermogyp

X 9,5/...
Placotherm+

10/...

Thermogyp
G / Calibel

9,5/...

Doublissimo
12,5/...

Gygant

Dikte van de wand 9,5 12,5 divers divers divers divers divers 9,5

Afstand van de doppen

In verticale richting 400 400 300

In horizontale richting 450 450 450

Thermische isolatie Berekende warmteweerstand van de bekleding in m².K/W

Dikte 
Gyproc-platen

9,5 0,21 -- -- -- -- -- -- 0,21

12,5 -- 0,23 -- -- -- -- -- --

Dikte 
isolatieplaten

Thermogyp N 9,5
Thermogyp X 9,5
Placotherm+ 10
Thermogyp G /

Calibel 9,5

/20 -- -- 0,73 0,78 -- -- -- --

/30 -- -- 1,00 1,07 1,51 1,09 -- --

/40 -- -- 1,26 1,35 1,95 1,38 -- --

/50 -- -- 1,52 1,64 2,38 1,68 -- --

/60 -- -- 1,79 1,92 2,82 -- -- --

/80 -- -- -- -- 3,69 -- -- --

Dikte
Doublissimo

12,5/40 -- -- -- -- -- -- 1,47 --

12,5/50 -- -- -- -- -- -- 1,78 --

12,5/60 -- -- -- -- -- -- 2,10 --

12,5/80 -- -- -- -- -- -- 2,72 --

12,5/100 -- -- -- -- -- -- 3,35 --

De waarden voor de warmteweerstand komen overeen met de warmteweerstanden van de isolatieplaten Rd, vermeerderd met 0,17 m².K/W (voor de luchtspouw).

Indicatieve hoeveelheid materiaal voor 1 m² bekleding

Bekledingsplaat
Gyproc A 

ABA
9,5 mm

Gyproc A ABA
Gyproc WR ABA

12,5 mm

Thermogyp
N 9,5/...

Thermogyp
X 9,5/...

Placotherm+
10/...

Thermogyp
G / Calibel

9,5/...

Doublissimo
12,5/...

Gygant
9,5 mm

Gyproc-platen

Gyproc A ABA 9,5 x 1200 mm 1,05 m2 -- -- -- -- -- -- --

Gyproc A ABA 12,5 x 1200 mm* -- 1,05 m2 -- -- -- -- -- --

Thermogyp N 9,5/… - 1200 mm -- -- 1,05 m2 -- -- -- -- --

Thermogyp X 9,5/… - 1200 mm -- -- -- 1,05 m2 -- -- -- --

Placotherm+ 10/… - 1200 mm -- -- -- -- 1,05 m2 -- -- --

Thermogyp G / Calibel 9,5/… 
1200 mm -- -- -- -- -- 1,05 m2 -- --

Doublissimo 12,5/… - 1200 mm -- -- -- -- -- -- 1,05 m2 --

Gygant 9,5 x 600 mm -- -- -- -- -- -- -- 1,05 m2

Bevestiging platen

L-gips 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 7 kg 5 kg 6 kg

Gyproc-voegmaterialen

Voegband P50 of G50 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m **

JointFiller 0,2 kg 0,2 kg 0,2 kg 0,2 kg 0,2 kg 0,2 kg 0,2 kg **

ProMix Premium 0,2 kg 0,2 kg 0,2 kg 0,2 kg 0,2 kg 0,2 kg 0,2 kg **

Afwerkingstoebehoren No Coat Ultraflex Corner 325, Corner Bead, Corner Arch, Control Joint, … afzonderlijk te bepalen per constructiedetail

Dichtingen

Dichtingen  
(bv. PUR-schum) voor …

-- -- 0,4 m 0,4 m 0,4 m 0,4 m 0,4 m --

* Eventueel Gyproc WR ABA (in natte cellen als badkamers, …)
** Te bepalen in functie van de randaansluitingen
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Detailleringen

< 250 mm

< 400 mm
1200 mm

Thermogyp-plaat

Binnenhoek Buitenhoek Wandaansluiting Raamaansluiting

Gyproc A ABA-plaat Gygant-plaat

L-gips Gygant 9,5 mm

L-gips

Metal Stud-
scheidingswand

Thermogyp

L-gips

Metal Stud-
scheidingswand

Gyproc A ABA
9,5 mm

IsolatieplaatL-gips

Voegafwerking

Gyproc A ABAL-gips

Voegafwerking

Elastische kit

L-gips

Corner Bead
(of Flex Corner)

Isolatieplaat

Elastische kit

L-gips

Corner Bead
(of Flex Corner)

Gyproc-plaat

Isolatie 
afsnijden

L-gips

Isolatieplaat Corner Bead
(of Flex Corner)

Isolatieplaat

L-gips

Gyproc-plaat Corner Bead
(of Flex Corner)

L-gips

Plaat afsnijden

L-gips

Voegafwerking

Gyproc-plaat

Gyproc-plaat 1200 mm

< 250 mm

< 300 mm
600 mm

Gygant-plaat 600 mm




