SÅDAN GØR DU

Opsætning af Rockfon Akustikplader
Til opsætning af Rockfon Akustik loftplader i størrelserne:
600 x 600 x 20 mm
600 x 600 x 40 mm
600 x 1200 x 20 mm
600 x 1200 x 40 mm
anbefales Turbo Tack 291 og Montage Extra 292.
Inden opsætning sikres det at loftet er rent og tørt, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler. Ligeledes sikres det at
loftet er plant, dvs. max. 2 mm afvigelse på en 2 meter retholt, samt fri for grater og rygge. Pladerne skal være rene og
hele.
Limen påføres som limstrenge på pladens bagside. Limstrengene bør være ca. 5 mm i diameter, og bør sidde med en
afstand af ca. 10 cm. Det betyder at hver patron rækker til opsætning af 4 plader i str. 600 x 600 mm eller 2 plader i str.
600 x 1200 mm.

Efter limpåføring placeres pladerne tættest muligt på den endelige placering og presses omhyggeligt på plads. Derefter
holder pladerne sig selv, mens limen hærder færdigt over de næste 1 - 3 døgn.
Det er vigtigt at pladerne der skal opsættes akklimatiseres til stuetemperatur.
BEMÆRK: Vær meget omhyggelig med ikke, at få lim på pladernes forside, da dette ikke kan fjernes igen med et tilfredsstillende resultat.
Ved fugning af Rockfon plader er der ved visse fugemassetyper, set en udsvedning og misfarvning på Rockfon pladernes
overflade. Misfarvningen indtræffer i de eksempler der er observeret først 3 - 4 måneder efter fugning, dette er observeret
ved anvendelse af Danaseal Interior Hybrid 521.
Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for
de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette Sådan Gør Du Informationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
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