
+ + + + Gyproc
Systeemgarantie

Metal Stud® Profiel MSV..
Beschrijving

Toepassing

Kenmerken

Materiaal en uitvoering

Afmetingen

Verticaal C-vormig profiel met gekartelde flenzen, conform NBN EN 14195. 
Gyproc® Metal Stud® profielen zijn te herkennen aan de duidelijke Gyproc stansing in het midden 
van het profiel, de blauwe bedrukking op de flenzen, de langsgroef die exact het midden van het 
profiel aanduidt en de groeven die dienen als schroeflijnen.

De vernieuwde gehamerde structuur van het staal zorgt voor een onmiddellijke verankering van de 
profielen. De verticale Gyproc® Metal Stud® (MSV) profielen zijn ontworpen met langsgroeven voor 
de eenvoudige positionering van de gipsplaten. 

De verticale MSV profielen beschikken over een afgeronde H-stansing waardoor u de bekabeling 
vlot en zonder haperen kan doorhalen (op 40 cm en 1m van de onderkant en op 40 cm van de 
bovenkant van het profiel). Let hierbij wel op de juiste oriëntatie bij plaatsing.

• Stijl voor Metal Stud®-scheidingswanden en -voorzetwanden 
• Plaatdragend profiel in Metal Stud®-plafonds 

• Langsgroeven voor optimale positionering van de platen,
• Gehamerde structuur, 
• Blauwe markering, 
• Gyproc stansing, 
• 3 afgeronde H-stansingen,
• Blauwe bindstrips met witte Gyproc bedrukking.

• Materiaal:  thermisch verzinkt staal 
• Verzinking:  tweezijdig 100 g/m2 volgens DIN 17162 
• Materiaaldikte:  0,6 mm
• Afwerking:  ontbraamd, beschermd tegen roest.
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Benaming Dikte
Metaal

Breedte
basis A

H1 H2
2400 2500 2600 2800 3000 3200 3600 4000 4800 5000

MSV50 0,6 48,8 48 51  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

MSV70 0,6 68,8 48 51  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

MSV75 0,6 73,8 48 51  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

MSV100 0,6 98,8 48 51  ✔ ✔ ✔ ✔

MSV125 0,6 123,8 48 51  ✔ ✔ ✔ ✔

MSV150 0,6 148,8 48 51  ✔ ✔ ✔

Lengte (mm)


