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Dagkant-gipsplaat 
 
De Ripstaal Dagkant-gipsplaat voor is de makkelijke en 
tijdbesparende oplossing voor binnendagkanten in elk 
renovatie- of nieuwbouwproject. 
Iedere stukadoor weet dat het afwerken van 
dagkanten een tijdrovende klus is, die veel aandacht en 
precisie vereist. De Ripstaal Dagkant-gipsplaat is hiervoor 
de ideale oplossing.  
De Dagkant-gipsplaat levert u per dagkant een 
tijdbesparing van liefst 60% op! Naast de tijdsbesparing, 
wordt het afwerken van dagkanten ook nog eens een gemakkelijk klusje!  
 

De 3 concrete voordelen van de Ripstaal Dagkant-gipsplaat 

1. Tijdbesparing van liefst 60% 
2. Gegarandeerde strakke afwerking van de dagkant 

3. Het afwerken van de dagkanten wordt een gemakkelijk klusje 

 

Systeemopbouw  
De Dagkant-gipsplaat is opgebouwd uit een gipsplaat en een kunststof hoekprofiel met eventueel 
weefsel. De Dagkant-gipsplaat wordt tegen het kozijn geplaatst in een innovatief aansluitprofiel. Dit 
aansluitprofiel is voorzien van een krachtige kleefstrip, waardoor de Dagkant-gipsplaat gemakkelijk 
en snel tegen het kozijn is te plaatsen. Het aansluitprofiel is tevens voorzien van een zacht-pvc flens, 
wat krimpscheuren in de afwerkingslaag voorkomt. Het aftimmeren van het kozijn is hierdoor niet 
meer nodig! 
Door het hoekprofiel met eventueel weefsel in de Dagkant-gipsplaat is ook het aansmeren van de 
muur een simpele klus. 
 

Afmetingen 
Breedte in mm Lengte in mm Dikte in mm 

250 / 300 3000 / 2500 / 1500 / 1250 12,5 

 

Verwerking in 5 simpele stappen! 
1.  Maak het aansluitprofiel op maat en plak deze tegen het kozijn. 
2.  Meet de lengte en de breedte voor de Dagkant-gipsplaat op. Let bij het opmeten van de 

breedte op dat u de dikte van de eindafwerking (bv. stucwerk) ook meerekent. Maak de 
Dagkant-gipsplaat op maat en plaats deze in het aansluitprofiel. 

3.  Spuit de achterzijde van de Dagkant-gipsplaat in met montageschuim. Het is ook mogelijk dit 
met gips of een montagemortel te doen. Zorg ervoor dat de Dagkant-gipsplaat waterpas 
wordt geplaatst. 

4.  Wanneer het montageschuim is uitgehard, dienen de naden tussen de dagkantplaten 
onderling en de naden tussen de Dagkantplaat en de vensterbank te worden afgekit. Hierna 
kan de muur worden afgewerkt. Hierbij is door de Dagkant-gipsplaat op de hoek van de 
dagkant geen hoekprofiel nodig. 

5.  De Dagkant-gipsplaat kan worden afgewerkt met vrijwel alle decoratieve materialen. Bekijk 
hiervoor de verwerkingseisen van de desbetreffende producten voor eventuele 
gronderingen. 


