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Gipsarbejde Hent PDF Forlaget skriver: ´Gipsarbejde - fra plade til væg er en videreudvikling af bogen
Gipsarbejde - en arbejdsanvisning. Denne 4. udgave foreligger i helt nyt layout, i nyt format, i farver og

indeholder desuden meget nyt stof om bl.a. fibergips og værktøj.

Bogen er en grundlæggende anvisning i, hvordan man opbygger vægge af forskellige gipspladetyper. De
første kapitler giver læseren et grundigt produktkendskab, hvorefter der tages fat på emner som

· Krav til vægopbygning
· Pladesamlinger

· Metoder til fastgørelse
· Konstruktion af skelet

· Tilpasning og montering af plader

Når man arbejder med gipsplader, er det vigtigt at bruge de rigtige værktøjer - på den rigtige måde! Derfor
indeholder bogen et særskilt kapitel med en gennemgang af aktuelle værktøjer.

Gipsarbejde - fra plade til væg er skrevet til lærlinge på hovedforløbene på træfagenes byggeuddannelser,
men bogen er aktuel for alle, som vil vide noget om de grundlæggende principper ved gipspladearbejde.

. Målgruppe: Skrevet for lærlinge på træfagenes byggeuddannelser
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