
Montering av         
TRIPPLEX akustiska paneler

För montering av TRIPPLEX akustiska takplattor i storlekarna:
600 mm x 600 mm x 20 mm
600 mm x 600 mm x 40 mm
600 mm x 1 200 mm x 20 mm
600 mm x 1 200 mm x 40 mm
1 200 mm x 3 000 mm x 40 mm
rekommenderas Montage Extra 292 och Turbo Tack 291
Före montering måste du se till att taket är rent och torrt, fritt från släppmedel, fett, damm och 
lösa partiklar. Se också till att taket är plant, dvs. har en maximal avvikelse på 2 mm på en 2 
meter rätskiva, samt fri från utskjutande delar och ryggar. Plattorna måste vara rena och hela.
Limmet appliceras som limsträngar på baksidan av plattan. Limsträngarna ska ha en diameter på 
cirka 5 mm och bör placeras på ett avstånd av cirka 10 cm. Detta innebär att varje patron räcker 
för att sätta upp 4 plattor av storlek 600 mm x 600 mm och 2 plattor av storlek 
600 mm x 1200 mm.

När man applicerat lim placeras plattorna så nära den slutliga platsen som möjligt och pressas
noga på plats. Sedan håller plattorna sig på plats medan limmet härdar under de följande
1–3 dagarna. Det är viktigt att plattorna som ska monteras är acklimatiserade till rumstemperatur.
OBS: Var mycket försiktig så att du inte får lim på plattornas framsida, eftersom det inte kan
avlägsnas med tillfredsställande resultat.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa 
möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta 
på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är 
vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och 
leveransvillkor.
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