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DANSKE MALERMESTRE PRÆCISERER UDMELDING OM FIBERGIPS 

Kære samarbejdspartnere, 

I juli udsendte Danske Malermestre et nyhedsbrev til deres medlemmer med fokus på nogle 

konkrete problemer, hvor uhensigtsmæssige fugtpåvirkninger skulle have fået fibergipsplader til 

at udvide sig. Det hele var baseret på få enkeltsager med særlige omstændigheder, og derfor 

har Danske Malermestre udsendt et nyt nyhedsbrev med en præcisering. 

Det har selvsagt skabt ærgerlig forvirring rundt omkring i forhold til, hvordan man fx skal 

malerbehandle fibergips.  

Budskabet er helt overordnet, at du selvfølgelig trygt kan fortsætte med at arbejde på 

fibergipsplader, præcis som du plejer. Du skal som altid sikre dig, at spartelmassen er fuldt 

optørret, ligesom pladerne ikke må blive/må have været udsat for ekstraordinære 

fugtpåvirkninger fra byggeriet eller i forbindelse med opmagasinering eller lignende. I vores 

Orange Book kan du læse vores anbefalinger i afsnit 4.7 om temperatur og fugttekniske 

forudsætninger.

En gang for alle

En besigtigelsesrapport fra Teknologisk Institut stadfæster, at fibergips og almindelig gips udvider

sig i samme størrelsesorden - det er altså ikke produkterne, der er udslagsgivende, men 

fugtforholdene. For at slå det helt fast - intet indikerer, at fibergips har større fugtudvidelse end 

sammenlignelige produkter.

Fibergips er robust 

Fibergips holder i mange år og er mere robust og slidstærk end lignende produkter.  

Faktisk garanterer vi, at fibergipsplader holder i så mange år, at vi har indført en brudgaranti på 

20 år: det understreger netop denne pointe.  

Få rådgivning hos os 

Vores montagevejledninger viser og forklarer fyldestgørende, hvordan man bedst monterer og 

arbejder med fibergipsvægge. Hvis man som maler har nogen spørgsmål til, hvordan man 

arbejder med fx at spartle fibergips, kan man til hver en tid kontakte os hos fermacell, og vi står 

klar med teknisk rådgivning. 
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- Kontakt os her 

- Find montagevejledninger her 

Du kan læse hele teksten, som Danske Malermestre har sendt ud i nyhedsbrevet, her: 

Udsendt fra Danske Malermestre 19.09.18 

Venlig hilsen 

Fermacell Scandinavia,

Niels-Jørgen Pallesen, markedsdirektør

Jens Engbo Norddal, Salgschef

Claus Møller, Teknisk Chef  
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