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MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: 
Ikke bærende BS-indervægge 30 og 60.
  

 

Betegnelse: 

Lindab vægsystem 

 

GODKENDELSESINDEHAVER: 
Lindab Profil A/S 
Finnmarken 1, Jels 
DK- 6630 Rødding 
Telefon 73 99 73 73 
 
MÆRKNING: 
De komponenter, som anvendes til 
væggenes opbygning, skal ved leveringen 
være forsynet med en mærkning, så de 
entydigt kan identificeres. Enten ved 
produktets fulde navn eller dets 
typebetegnelse.  
 
BEMÆRKNINGER: 
Godkendelsen erstatter den tidligere MK-
godkendelse med: 
– samme sagsnummer 
– udstedelsesdato 2015-09-21 
– udløbsdato 2017-10-01 

 

BESKRIVELSE: 
Lindab vægge er enkelte eller dobbelte vægge udført af stålprofiler og Siniat 
gipskartonplader type GKB - Scan AK/ VK. Væggene udføres med eller uden 
isolering. 
    
Som gulv- og loftskinner anvendes U-formede stålprofiler type Lindab SK, som 
er fremstillet af forzinket stålplade med nominel tykkelse 0,52 mm. Fastgørelsen 
til de tilgrænsende bygningsdele foregår ved sømning, skruning eller 
skudsømning. Tæthed i fugerne mod de tilstødende bygningsdele opnås ved 
hjælp af strimler af skumplast, filt eller en plastisk fugemasse. 
 
Som stållægter anvendes rektangulære, åbne profiler type Lindab RdB eller 
RdBX, der ligeledes er fremstillet af forzinket stålplade med nominel tykkelse på 
0,52 mm. 
 
Lægterne opstilles med en indbyrdes centerafstand på op til 600 mm. 
 
Lægterne opstilles fastklemt i gulv- og loftskinnerne eller fastgøres til disse 
enten ved selvskærende skruer eller ved sammenlåsning ved hjælp af 
specialtang. En lægte kan bestå af et enkelt profil eller være sammensat af to 
sådanne. 
 
I vægge med forskudt lægtemontage er lægterne i de to væghalvdele forsat en 
halv centrumafstand for hinanden (225 eller 300 mm ved lægteafstand på 450 
hhv. 600 mm) i fælles gulv- og loftskinner. For øvrige vægtyper opsættes lægter 
i separate gulv- og loftskinner. 
 
Hver vægside beklædes med to lag 12,5 mm Siniat type GBK – SCAN AK/VK 
gipskartonplade. Det synlige lag fastgøres med selvskærende skruer med en 
afstand på 200 mm langs kanterne og med 300 mm langs mellem-
understøtninger. Det underste lag ligeledes med selvskærende skruer for 
mindst hver 700 mm. Alle pladesamlinger er forskudt for hinanden i de enkelte 
lag. Ved vandrette samlinger af pladerne monteres et stålprofil type Lindab 
TSKA T i det synlige pladelag. 
 
Lindab Vægsystem opfylder klassifikationskravene i DS/EN 13501-2:2007 + 
A1:2009 til ikke-bærende adskillende vægge med de betegnelser, som fremgår 
af tabel 1 og 2, bilag 1. 
 
Lindab Vægsystem opfylder klassifikationskravene i MK Prøvnings- og 
godkendelsesbetingelser for ikke bærende BS-vægge, MK 6.00/010, til 
brandsikre, ikke bærende og adskillende vægge med de betegnelser, som 
fremgår af tabel 1 og 2, bilag 1 
 
Opbygningen af de typebetegnelser for væggene, som er anvendt i tabel 1 og 2 
i bilag 1 fremgår nærmere af Lindab manualen ”Lindab construline skinner og 
lægter til gipsvægge - systembeskrivelse”. De anvendte stålprofilers 
geometriske udformning fremgår af Lindabs hjemmeside under 
byggekomponenter, skillevægsprofiler. 
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I samtlige tilfælde opfylder væggenes overflader klassifikationskravene i DS 
1065-2 til klasse 1 beklædninger. 
 
GODKENDELSE: 
Lindab Vægsystem godkendes anvendt som ikke-bærende adskillende vægge 
på steder, hvor der ifølge BR2015 stilles krav om en brandteknisk klassifikation, 
der ikke overstiger den klassifikation, der er nævnt for hver enkelt vægtype i 
godkendelsens BESKRIVELSE. 
 
Godkendelsen meddeles på følgende vilkår: 
 

1. Væggenes betegnelser, opbygning og højde skal være i overensstemmelse 

med det som er angivet i bilag 1 

2. Væggens tykkelse må øges ubegrænset 

3. Centerafstanden mellem lægterne må reduceres 

4. Den indbyrdes afstand mellem fastgørelserne må reduceres 

5. Udførelsen skal ske i nøje overensstemmelse med Lindab manualen 

”Lindab construline skinner og lægter til gipsvægge – systembeskrivelse 

”fra Lindab Profil A/S 

KONTROL: 
Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til 
kontrol af: 
 

1. at Siniat type GKB – Scan AK/VK gipskartonpladernes gennemsnitlige øvre 

brændværdi ikke overstiger 3,0 MJ/kg  

2. at gipskartonens øvre brændværdi ikke overstiger 4,0 MJ/m2 

3. at Siniat type GKB – Scan AK/VK gipskartonpladernes brandtekniske 

egenskaber ikke forringes. 

4. at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING 
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Bilag 1 
 
Tabel 1. Lindab vægsystem 450.  
 

BS 30 - EI 30 (max. 4 meter) 

RdB   450 45/45 A/A M0 
RdBX 450 70/70 A/A M0 
RdBX 450 95/95 A/A M0 
RdBX 450 120/120 A/A M0 

 
BS 60 - EI 60 (max. 4 meter) 

RdBX 450 70/70 AA/AA M0 
RdBX 450 95/95 AA/AA M0 
RdBX 450 120/120 AA/AA M0 

 
Tabel 2 Lindab vægsystem 600 
 

BS 30 - EI 30 (max. 4 meter) 

RdB   600 45/45 A/A M0 
RdBX 600 70/70 A/A M0 
RdBX 600 95/95 A/A M0 
RdBX 600 120/120 A/A M0 

 
BS 60 - EI 60 (max. 4 meter) 

RdBX 600 70/70 AA/AA M0 
RdBX 600 95/95 AA/AA M0 
RdBX 600 120/120 AA/AA M0 

 
Forklaring til tabel 1 og 2 
 
I typebetegnelsen for eksempel ”RdBX  600 70/70 AA/AA M0” betyder hver enkelt del følgende: 

RdB hhv. RdBX 600 70/70 AA/AA M0 

Typebetegnelse på 
anvendt lægte 

Centerafstand 
mellem lægter i mm. 
Typisk 450 eller 600 
mm. 

Bredde af skinne 
hhv. lægte i mm 

A/A betyder et 
pladelag på begge 
sider.  
AA/AA betyder to 
pladelag på begge 
sider. 

MO står for ingen 
mineraluld i hulrum. 
Evt. mineraluld i hulrum 
forringer ikke 
brandmodstandsevnen 
af den pågældende 
væg. 

 
 
 
 

 


