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Inspektionslemme
- Push up og Clips on
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Anvendelse
Clips on an vendes pri mært til indbyg-
ning i gipspladevægge og -lofter og 
giver let ad gang til indbyggede instal-
lationer. 

Produkt
Clips on består af en lakeret låge 
med lukkeanordning, en galvaniseret 
ramme  (indbygningskarm) og monter-
ingeslag (klemmebeslag), der passer 
til en pladetykkels e mellem 12,5 og 50 
mm (1- 4 lag gipsplader). Til indbygning 
i mur- og betonkonstruktioner anvendes 
en særlig indmuringskarm. 
Clips on findes i tre forskellige varianter:
Clips on Standard, som er uklassificeret, 
eller Clips on 30 og Clips on 60, som 
begge er MK-godkendte.

Størrelser
Clips on findes i 10 standardstørrelser 
fra 150 x 150 til 600 x 600 mm. Udover 
de 10 standardstørrelser kan Push up 
leveres i specialmål på bestilling. 

Clips on Standard: 
Uklassificeret. Lågen er uden isolering.
Lågen er forsynet med snaplukke.

Clips on 30 og Clips on 60: 
Brandklassificeret i henhold til DS 
1052.1. MK-godkendt som brandsikker 
bygningsdel i hhv. 30 og 60 minutter. 
Godkendelse: MK 6.10/1276. Ved krav 
om beklædningsklasse K1 10 B-s1,d0 
beklædning skal Clips on 30 eller Clips 
on 60 anvendes. Brandklas sifice rin gen 
gælder kun for vægkonstruktioner, som 
opfylder minimum samme brandklasse.

Brand
Clips on er afprøvet på Dansk Brand- og 
Sikringsteknisk Institut. 

Clips on 30 har 40 mm isolering og 
Clips on 60 har 50 mm isolering. Lågen 
er forsynet med hængsler og vridelås 
med kærv. Andre typer låse eller evt. 
forboring for cylinderlås kan leveres på 
bestilling.

Anvendelse
Push up an vendes til indbygning i gips-
pladevægge og -lofter og giver let ad-
gang til indbyggede installationer. 

Produkt
Push up har en synlig alumi niumskant 
på forsiden. Der er gipsplade i lågen, 
som kan overfladebe hand les på samme 
måde som de flader, den indbygges i. 
Dvs. overfladen kan males, tapetseres 
eller  påsættes keramiske fliser. Push up 
inspektionslemmen bliver på den måde 
en integreret del af fladen.

Push up leveres både uklassificeret og 
som EI 30 A2-s1,d0, der er MK-god-
kendt. Push up består af en aluminiums-
ramme, hvori der er monteret 1 eller 2 
lag gipsplader.
Lågen åbnes med et let tryk, uden brug 
af nøgle eller værktøj, og kan tages ud 
af karmen.

Størrelser
Push up findes i 5 størrelser. Fra 200 
x 200 til 600 x 600 mm. Udover de 5 
standardstørrelser kan Push up leveres i 
specialmål på bestilling.

Push up - Uklassificeret
Leveres med 1 eller 2 lag gipsplader.

Push up 30
Leveres med 2 lag gipsplader, kantisoler-
ing og tilhørende karmisoleringssæt.
Brandklassificeret i henhold til DS 1052.1 
som brandsikker bygningsdel i 30 minut-
ter. MK-godkendt. MK 6.10/1567.

Brand
Inspektionslemmene er afprøvet på 
Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. 

Brandklassificeringen gælder for væg-
konstruktioner, som opfylder minmum 
samme brandklasse.

Clips-on Inspektionslemme
Hvidlakeret stålpladelåge

Push-up Inspektionslemme
Låge med gipsplade

Clips on har en hvidlakeret stålplade som låge. Lågen 
ligger uden på den konstruktion, som inspektionslem-
men indbygges i. På bestilling kan lågen leveres i 
andre farver eller i rustfrit stål.

Push up inspektions lemme an vendes til gipspladevægge 
og -lofter og giver med et enkelt tryk/skub let adgang til 
de indbyggede installationer. 

Lågen har en stabil fast gørelse i rammen, 
både når den er åben og lukket. Ved tryk 
på lågen frigøres låsemekanismen, og 
lågen åbner sig. Ved næste tryk lukkes 
lågen. Ved montage i vægge skal luk-
kemekanismen vende opad for optimal 
funktionsdygtighed

PUSH UP CLIPS ON

Fordele

n Let adgang til installationer

n Nem montage

n MK-godkendt

n Overfladebehandles som gips-
plade

Optegn indbygningsmålet, hvor lemmen ønskes 
placeret. Brug hulskabelonen fra emballagen. 
Skær hullet ud nøjagtigt efter indbygningsmålet. 
Stik karmen ind gennem hullet, og vend den, så 
den indre falskant vender fremad.

Optegn indbygningsmålet. Brug hulskabe lonen fra 
emballagen. Lågen åbnes eller aftages, og ram-
men fastgøres med monteringsbeslagene. Alle
medfølgende beslag skal fordeles og anvendes. 

Hold karmen tæt mod gipspladens bagside og 
skru den fast fra forsiden af konstruktionen med 
fire gipspladeskruer. Ved BS 30 placeres den 
medfølgende karmisolering på karmens bagside.

Den medfølgende monteringsanvis ning til den 
aktuelle inspek tions lem skal altid følges.
Clips on Standard:  Tryk lågen fast i rammen. 
Clips on 30 og 60:  Luk lågen og drej låseanord-
ningen til låst stilling. Se mere i vores manual.

Sæt lågen ind i karmen, og fastgør de fjeder-
belastede skudrigler i beslagene på karmens 
 bagside. Luk lågen. Lågen kan nu overfladebe-
handles som væggen. Find indbygningsmål i 
Knauf Danogips manual.

Inspektionslemme kan anvendes både i vægge 
og lofter og giver nem adgang til skjulte instal-
lationer.

Fordele

n Let adgang til installationer

n Nem montage

n MK-godkendt

n Kan leveres i andre farver og i rust-
frit stål

Push up uklassificeret

Push up 30

Clips on standard

Clips on 30

Clips on 60



Trockenbau- und Boden-Systeme

Knauf Danogips A/S Tlf.  (+45) 9657 3000 www.knaufdanogips.dk

Kløvermarksvej 6 Fax (+45) 9657 3001 info@knaufdanogips.dk

DK-9500 Hobro

Service 

Knauf Danogips løsninger er ikke blot en 
samling byggeprodukter. Det er et sam-
menhængende koncept og en byggeme-
tode. I et tæt samspil mellem de projek-
terende og udførende deltager Knauf 
Danogips’ konsulenter gerne med forslag 
til detailløsninger, beregninger og vejled-
ning omkring den endelige udførelse. 

www.knaufdanogips.dk

Knauf Danogips hjemmeside bliver lø-
bende ajourført, og der kan således være 
forskelle på den information, der findes 
på trykt materiale og på hjemmesiden. 
Informationen på hjemmesiden er altid 
den gældende. 

 www.knaufdanogips.dk

Oktober 2012 Knauf Danogips Inspektionslemme

Kontakt Knauf Danogips og hør mere

 Tlf. 9657 3000

 teknik@knaufdanogips.dk

Yderligere information

I vores systemmanual findes komplet 
produktoversigt med montageanvisning 
for både Push up og Clips on inspekti-
onslemmme.
Her kan også findes yderligere informa-
tion omkring låsemekanismer, indbyg-
ningsmål og størrelser på de enkelte 
inspektionslemme.

INSPEKTIONSLEMME

System Komplettering

Knauf Danogips er systemleverandør 
og har derfor også kompletterende 
produkter til vore vægge og lofter.

Inspektionslemmene Push up og Clips 
on er en del af System Kompletter-
ing og anvendes til indbygning i 
vægge og lofter. Giver nem og hurtig 
adgang til fx tekniske installationer 
og rør.


