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Habito – de innovatie die de
woningbouw revolutioneert.

DE NIEUWE MASSIEVE WONINGBOUWPLAAT.
BEVESTIGING ZONDER PLUGGEN
Bevestiging van lasten zonder pluggen
en boormachine; gewoon met een
schroevendraaier en schroeven.
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30kg

BEVESTIGING VAN ZWARE LASTEN
Massieve plaat met tot 30 kg
trekvastheid per schroef.

Tijd voor nieuwe
oplossingen.
In het licht van de meest recente ont
wikkelingen en uitdagingen en de
uiteenlopende behoeften van bouw
heren en huurders zijn nieuwe, flexi
bele oplossingen nodig die voldoen
aan de eisen van modern wooncom
fort. De conventionele bouwmetho
den stoten hierbij op grenzen. Ontdek
de nieuwe dimensie van de moderne
woningbouw. Ontdek de fascinerende
mogelijkheden van de nieuwe, mas
sieve woningbouwplaat.

STOOTVAST OPPERVLAK
Mechanisch bestendig en robuust.

HOGERE GELUIDSISOLATIE
Betere geluidsisolatie dan
standaardconstructies.
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Ontdek de nieuwe flexibiliteit
en ontwerpvrijheid.

Schroef, hang en woon.
Zo individueel als de wensen van de mensen.
Hoe u ook uw ruimte wil inrichten, met Habito
gaat dat vanaf nu heel eenvoudig. En zonder
pluggen. Want met deze nieuwe, massieve
woningbouwplaat kunt u zelfs de zwaarste
lasten heel eenvoudig bevestigen waar u maar
wilt: eenvoudig, veilig en schoon.
Een individueel woonconcept, een veranderde
levenssituatie, ruimtebesparend of origineel
wandgebruik… Habito biedt in elk huis maximale
ontwerpvrijheid en flexibiliteit.

Uw werktuig vroeger

• Eenvoudige installatie met een schroeven
draaier en schroeven.
• Snelle, veilige bevestiging van planken, flat
screens en kasten.
• Zonder de nadelen van de conventionele
massiefbouwmethode: niet boren, geen
pluggen, geen lawaai of vuil.

Uw werktuig vandaag

Zo eenvoudig schroef je tevredenheid op.
Boorgaten en boorstof bij het ophangen van
voorwerpen behoren met Habito tot het verleden.
Pluggen, boormachine en stofzuiger zijn
achterhaald. Een eenvoudige schroevendraaier
en gewone schroeven volstaan om voorwerpen
aan de wand te bevestigen. Als dat geen echte
vooruitgang is.

1 KEUKENKAST
+4 schroeven
+5 minuten bevestigen
= 60 kg vaatwerk opgeborgen

De robuuste gipsplaat met een
enorm incasseringsvermogen.
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Tegen veel bestand en houdt lang stand.
Habito - Winnaar op punten.
Een woningwand moet in het dagelijks leven wel eens een slag, stoot of andere
mechanische belastingen kunnen opvangen. Stoelleuningen, stofzuigers, deuren of
kinderspeelgoed. Allerhande dingen botsen tegen de wand. Van deze vele contacten
zie je bij Habito echter niets. Noch de eerste, noch de duizendste keer.
Want Habito kan gelukkig tegen een stootje.
Het robuuste oppervlak van de massieve woningbouwplaat vangt slagen en stoten
beter op dan vele wanden in de traditionele bouw.
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Met Habito neemt u het
zekere voor het onzekere.
Ook op het vlak van oppervlaktehardheid is Habito
onovertroffen: het oppervlak van de nieuwe
woningbouwplaat is tot 50% beter bestand dan
conventionele bepleisterde oppervlakken.
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VERGELIJKING VAN DE KARAKTERISTIEKE DRUKVASTHEID
Cellenbeton

3 N/mm2

Gipsblokken

5 N/mm2

Baksteen

10 N/mm2

Habito

15 N/mm2

5x drukvaster
dan cellenbeton.
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Een massieve plaatkracht die rust schept.
Volgens het Federaal Milieuagentschap voelt
ongeveer 40% van de mensen zich gestoord
door lawaai van de buren. Maar dat niet
alleen. Het is bewezen dat verschillende
geluidseffecten een negatieve invloed hebben
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op de gezondheid en het welzijn. Lawaai
veroorzaakt stress, die concentratie of
slaapstoornissen tot zelfs hart en vaatziekten
kan veroorzaken en dus zowel het fysieke als
het mentale welzijn gevoelig kan verstoren.

Gebruik ook voor Habito de 5 originele basiscomponenten
van Gyproc.
Wil je je zolder inrichten of ben je toe aan renovatie
van de slaapkamer? Wil je een scheidingsmuur
plaatsen? doe het slim en gebruik de 5 originele
basisassortimenten van Gyproc. Zo zet je elke
klus met de juiste producten perfect naar je
hand.

Gyproc Habito
De massieve woningbouwplaat

ABA-Joint en ABA-Joint Mix
Tweeinéén voegpasta, klaar voor gebruik, om
Gyprocplaten met ABAlangskanten volledig te
voegen én af te werken.

Gyproc biedt doehetzelvers een totaal
assortiment van gipsplaten, profielsystemen,
schroeven, isolatietape, voegproducten, primers,
lijmen enz. Al deze ‘originals’ garanderen je een
makkelijke en snelle plaatsing, een eenvoudige
afwerking en een optimaal eindresultaat.

Gyproc Metal Stud
Horizontale en verticale
wandprofielen

AquaBead buitenhoek
Gewapend zelfklevend
versterkings en
afwerkingsprofiel

Akoestische Tape
Akoestische dichtingsband
voor ruwbouwaansluitingen

Zelfklevende ABA-Voegband en de Voegband
voor Binnenhoeken
Voegband ter versteviging van de voegen

DG schroeven
25mm
Ter bevestiging van Habito
op Metal Studs
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Technische informatie en aanwijzingen voor het verwerken,
afwerken en bevestigen van voorwerpen.
Technische beschrijving Habito
Type
Afmetingen
Nominale dikte
Vorm van de langskanten
Oppervlaktegewicht
Brandreactieklasse

DFIR volgens NBN EN 520:2009
600 x 2600 mm
12,5 mm
Afgeschuinde boorden ABA
ca. 12,2 kg/m²
A2s1, d0 (B)

Verwerking
Gyproc Habito wordt op dezelfde wijze verwerkt als standaard
gipskartonplaten. Ondanks hun speciale, sterke gipskern kunnen
de platen met het gebruikelijk gereedschap worden versneden:
het te verwijderen plaatdeel insnijden met een stanleymes en
vervolgens plooien en breken, net zoals bij de standaard Gyproc
platen. Voor het verwerken van grote volumes raden wij het
gebruik van elektrisch gereedschap aan.
Gyproc adviseert om de platen rechtstreeks op de Metal Stud
profielen te bevestigen met DG schroeven. Deze schroeven
zijn noodzakelijk om het schroeven in de harde plaatkern te
vergemakkelijken.
Afwerking
Habito kan net als standaardplaten worden gevoegd met de
ABAJoint of ABAJoint Mix. Ook de Zelfklevende ABAVoegband
of de papieren Voegband voor Binnenhoeken kan je perfect
gebruiken. Hier gelden geen bijzondere voorschriften. Voor de
verdere afwerking volstaat het één laag primer aan te brengen
(volg steeds de instructies van de verffabrikant). Gebruik hiervoor
de schilderprimer van Gyproc.

Bevestigen van voorwerpen
De nieuwe gepatenteerde technologie gebruikt bij de ontwikkeling van de Gyproc
Habitoplaten maakt het mogelijk om voorwerpen tot 30 kg per ophangpunt op
een heel eenvoudige manier op te hangen door simpelweg een schroef met grove
draad (vb. spaanplaatschroef) te gebruiken. Kies de diameter in functie van het te
bevestigen voorwerp, maar houd rekening met een minimum van 5 mm.
Volg steeds de richtlijnen van de fabrikant van het te bevestigen voorwerp: bv. een
tv weegt 20 kg inclusief de bevestigingsbeugel met het voorschrift de beugel op 4
punten te bevestigen, dan moet u effectief gebruik maken van vier schroeven, ook
al biedt dit 60 kg veilige werklast. Plaats de schroeven min. 150 mm uit elkaar en
houd steeds rekening met mogelijke achterliggende leidingen of kabels. Gebruik
steeds een manuele kruisschroevendraaier.
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Hou bij de keuze van de schroef rekening met volgende
aandachtspunten:
• De schroefdraad moet steeds tot tegen de kop doorlopen.
• De punt van de schroef moet net en scherp zijn, niet
gekarteld.
• De schacht van de schroef mag geen uitsparing vertonen.
Hou bij het kiezen van de juiste schroeflengte steeds rekening
met volgende regel:
diepte object + plaatdikte (12,5 mm) + min. 8 mm
Voorbeeld:
dikte tvbeugel 20 mm + 12,5 mm plaatdikte + 8 mm
= min. 40,5 mm schroeflengte

Maximale belastingen
Om statische voorwerpen te bevestigen aan Habitowanden en voorzetwanden zijn de maximaal
toelaatbare krachten in onderstaande tabel van toepassing:
Wandopbouw
Enkele beplating Habito
Dubbele beplating Habito + A*
Dubbele beplating Habito

T (trekkracht)

F (parallelle afschuifkracht)

15 kg
20 kg
30 kg

30 kg
40 kg
60 kg

* Om ten volle gebruik te maken van de uitzonderlijke eigenschappen van de Habitoplaat adviseert Gyproc om Habito als
buitenste beplating te plaatsen.

Voor de berekening van deze lasten is Gyproc uitgegaan van veiligheidsfactor 4, net zoals wordt
toegepast in de bevestigingsmiddelenindustrie. In werkelijkheid bedraagt de belasting bij breuk dus
niet 15 kg, maar 60 kg.
Afhankelijk van de vorm en de afmetingen van het voorwerp zullen dus zowel T als Fkrachten in
rekening genomen moeten worden.
OPGELET: Voorwerpen onderhevig aan dynamische belasting zoals een wastafel, opklapbare
steunbeugels edm. zijn niet geschikt. Onze aanbeveling is dat u hierbij gebruik maakt van achterhout
(vb. 18 mm OSB of multiplex tussen de stijlen).
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