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Akustikprofil
Montage på vägg

Montaget måste utföras noggrant för 
att önskad ljudisolering ska uppnås. 
Därför är det viktigt att följande 
beaktas:
• Akustikprofil AP monteras på cen-

trumavstånd s600 mm vid regelav-
stånd s450 mm. Vid regelavstånd 
s600 mm gäller centrumavstånd 
s400 mm för profilen. 

• Det är viktigt att skarvning av 
profilen utförs i enlighet med anvis-
ningarna nedan för att säkerställa 
produktens funktion och prestanda.

• Infästning av tyngre föremål är ej 
lämpligt i vägg med akustikprofilen.

• Renovering: Akustikprofil AP lämpar 
sig även väl för befintliga väggar. 
Dock bör befintliga gipsskivor eller 
andra byggskivor avlägsnas så 
att profilen monteras direkt mot 
regelstommen för att uppnå bästa 
resultat.

• Akustikprofil AP är tilltänkt för max 
två skivlag, antingen 2 x 12,5 mm 
Classic Board eller 12,5 mm Classic 
Board + 15 mm Secura Board.

• Akustikprofil AP är inte lämplig i 
våtrum, på kaklade väggar eller 
väggar med tyngre belastning, ex. 
kök. Välj om möjligt andra sidan.

VIKTIGT!
Vid montage av skivor används 10 mm 
distanser (exempelvis spillbitar av gips) 
mot golv. Distanserna får avlägsnas 
först när sista lagret gips är färdig-
skruvat.

Akustikprofil AP monteras horisontellt på centrumavstånd enligt nedanstående 
tabell. Profilskarvarna bör förskjutas i förhållande till varandra.

CENTRUMAVSTÅND FÖR AKUSTIKPROFIL AP (Gäller för dubbla skivlager*)

Befintlig stomme
900 mm skiva 1200 mm skiva

Längs montage Tvärs montage Längs montage Tvärs montage

s450 mm s450 mm s600 mm s400 mm s600 mm

s600 mm s450 mm s450 mm s400 mm s450 mm

*Vid 3 lager gips monteras akustikprofilen på max s300 mm

450–600

Förskjutna regelskarvar

300

200/225

400–600
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Montage på vägg

Akustikprofil

Fäst Akustikprofil AP till stommen genom de förborrade 
hålen. Detta säkerställer att profilen förblir fjädrande efter 
skivmontaget.

Profilerna får inte ligga omlott vid skarvning (förutom läp-
pen) – då försämras ljudisoleringen kraftigt. Skarvning görs 
kant i kant och alltid över regel. Profilen fästs till stommen 
med montageskruv för trä i de förborrade hålen. Profilskar-
varna förskjuts min. ett regelfack i förhållande till varandra.

Första laget gipsskivor fästs med skruv för ett lag gips på 
stål och andra laget med skruv för två lag gips på stål. 
Skruven får inte vara så lång att den riskerar att nå stom-
men och orsaka en ljudbrygga.

Akustikprofilen närmast golvet monteras så att den kan skru-
vas till syllen. Gipsskivorna monteras med ett avstånd på 
minst 10 mm till golvet. Spalten tätas med elastisk fogmassa, 
sockellist bör limmas mot gipsskivorna. Om gipsskivorna 
ställs mot golvet försämras ljudisoleringen kraftigt.


