MONTERINGSGUIDE

Rold12

ROLD12 (D+)
• Demonterbart akustiskt undertak
med remsor i ljus ek
• Montering i dolt bärverk
• D+ kant

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• För invändig montering
• Undertak i kontor, skolor, sjukhusentréer,
offentliga byggnader etc

FÖRVARING
Produkterna måste:
• förvaras inomhus, rena och torra
• placeras på ett jämnt underlag
• skyddas från direkt fukt
• lagras vid luftfuktighet på mindre än 70 % RH
och temperaturer under 50 °C
• skyddas från stötar
• staplas med max två pallar ovanpå varandra

ÖPPNING AV FÖRPACKNING

• Skär upp plastfolien genom att dra en kniv längs sidorna
av förpackningen. Skär inte i plasten ovanpå förpackningen.

• Ta bort kartongen runt undertaksplattorna.

• Ta bort plastfolien.
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MONTAGEANVISNING MODUL 600

Förklaring:
Vägglist
Primärprofil
Bärprofil T24
X

Justerbar hängare
(typen beror på monteringsdjupet)

A

B

A = Max. 600 mm

B = 600 mm

C = Max. 200 mm

D = Max. 1200 mm

E = Max. 300 mm

F = Max. 1200 mm G = 34mm H = min. 135mm

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR
Nedanstående tillbehör är testade och godkända för användning tillsammans med Contur Plus.

Extra

Bärverk

PRODUKTNAMN

SAP-NR.

B x L x H (mm)

Bärprofil T24

467385

24 x 3700 x 38

Primärprofil 200

715589

10x2500x65

R/R-skruv

181808

-

Justerbar hängare
Storleksspecifikationen anger
min. och max. intervall

109055
109056
109057
122341
146273
173811
265115

100 – 300
300 – 600
600 – 1000
1000 – 1250
1250 – 1500
1500 – 1750
1750 – 2000

Vägglist typ MIE2024

434023

20 x 3000 x 24

Skugglist typ MS10

316330

19+11  x 3000 / 13+19

DANOpor – Extra ljudabsorberande och
-reducerande underlag. Underlag av mineralull
förseglat i plastpåsar. Ingen risk för dammpartiklar.

198747
198746

600 x 600 x 25 mm
600 x 600 x 50 mm

Skivclips

113734

-
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MONTERING
Före monteringen ska man säkerställa att fixturer i den primära konstruktionen tål belastningen från undertaket.
Föredragen metod: Användning av rena bomullshandskar vid hantering av produktplattor säkerställer ett bra resultat och ett undertak utan fingeravtryck.

VÄGGLISTER

UNDERTAKSLAYOUT

• Markera placeringen av vägglisterna på väggarna
och pelarna i förhållande till önskad takhöjd.

• Dela undertaksytan från mitten av rummet eller i enlighet
med den befintliga layouten av undertaket.

• Fäst vägglisterna vid max. 300 mm c/c.
Välj fixeringarna i enlighet med underlaget.

• Placeringen av armaturer och ventilationsaggregat kommer
att påverka undertakets layout.

• Insidan av hörnen (1): skär hörnen i en gering som gör
att ändarna överlappar varandra, om inte något annat anges.
• Utsidan av hörn (2): måste alltid vara gerade.

HÄNGARE

PRIMÄRPROFIL

• Fixera justerbara hängare ordentligt med ögleskruvar eller
liknande i den primära konstruktionen.

• Monterade primärprofiler i samma riktning som den önskade
riktningen på remsorna.

• Montera den första hängaren på max. 300 mm avstånd från
väggen. Övriga hängare bör monteras på max. 1200 mm c/c.

• Montera den första primärprofilen max. 200 mm från
väggen och återstående primärprofiler på max. 1200mm c/c.
Justera profilerna lodrätt enligt G i layoutriktlinjerna.

• Om belastning från armaturer osv. ska bäras av bärverket,
montera ytterligare hängare.
• Se avstånden på undertakslayouten ovan.

• Rikta in skårorna för T24-bärprofilen och se till att riktningen
på T24-bärprofilen är vinkelrät mot väggen med hjälp
av justerbar fixering.
• Anslut primärprofilerna längsgående med 2 x R/R 13-skruvar
och säkerställ en överlappning på 100 mm.
• Justera längden på primärprofilerna med hjälp av en vinkelslip.

BÄRPROFILER

JUSTERING

• Montera bärprofilerna i primärprofilen parallellt vid cc 600 mm
i enlighet med undertakslayouten.

• Kontrollera att alla profiler är korrekt justerade när hela
konstruktionen har installerats.

• Använd en tång för att öppna fliken på primärprofilen, placera
bärprofilen och stäng den sedan igen för att låsa.

• Justera hängarna så att de är korrekta och takytan är jämn.

• Anslut bärprofilerna längsgående genom att klicka ihop dem.
• Justera profilernas längder med en plåtsax, bågfil eller fogsvans
med särskilt blad.
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MONTERING

SKÄRNING

• Använd alltid rena bomullshandskar vid hantering av undertaksplattor.

• Skär plattorna till rätt storlek framifrån med en fintandad såg.

• Montera plattorna mellan primärprofilerna genom att lyfta upp den
“han-sidan” över den ensamma bärprofilen och tryck sedan den
“hon-sidan” på plats på den motsatta bärprofilen och sänk ner den
“han-sidan” sidan på den första bärprofilen.

• Om metallklämmor är monterade på den plats där plattan ska skäras,
måste de först tas bort.
• Greppa metallen med en tång och vrid försiktigt tills den lossnar.

• Kontrollera att alla metallklämmor ligger på bärprofilen.

AVSLUTNING MOT VÄGGEN

FIXTURER

• Frisavslutning mot väggen kan göras med skuren Rold12-platta,
en skuren Contur+ Unity3-platta eller genom att göra en fast fris.
Hitta inspiration på knaufdanoline.com.

• Med mindre enheter (upp till 3 kg) kan en förstärkningsplatta med
tillräcklig styrka installeras bakom Rold12-plattan.
• Förstärkningsplattan måste sträcka sig hela vägen in i bärprofilerna,
så att vikten överförs till dem.
• Den totala vikten bör inte överstiga 3 kg för varje m² tak.
Om belastningen är större än 3 kg/m², måste ytterligare
hängare användas.
• Enheter som väger mer än 3 kg måste installeras oberoende,
så att de inte belastar undertaket.
• Rold12-plattor och remsor är tillverkade av gips och kan försiktigt
skäras med en fin- eller hålsåg.
• Rold12-plattor kan också levereras med skräddarsydda utskärningar
från fabriken. Kontakta din lokala representant för mer information.

Läs mer på www.knaufdanogips.se

