Montering av
Rockfon Akustik-takplattor
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Till montering av Rockfon Akustik-takplattor, storlek:
600 mm x 600 mm x 20 mm
600 mm x 600 mm x 40 mm
600 mm x 1200 mm x 20 mm
600 mm x 1200 mm x 40 mm
Rekommenderas Turbo Tack 291 & Montage Extra 292.
Innan montering kontrolleras att taket är rent och torrt, fritt från släppmedel, fett, damm
och lösa partiklar. Även kontrolleras att taket är plant, d.v.s. max. 2 mm avvikelse på
en tvåmeters linjal, samt fritt från urholkningar och knöligheter. Plattorna skall vara rena
och hela.
Foglimmet appliceras som limsträngar på plattans baksida, limsträngarna bör vara ca. 5 mm i
diameter, och bör vara med en afstand af ca. 10 cm. Det betyder att varje patron räcker till
montering av 4 plattor af storlek 600 mm x 600 mm& 2 plattor af storlek 600 mm x 1200 mm.

Efter limapplicering placeras plattorna tätast möjligt på den slutliga placeringen och pressas
noggrant på plats. Därefter håller plattorna sig själva, medan limmet härdar
färdigt de nästa 1 – 3 dygnen.
Det är viktigt att plattorna acklimatiseras till rumstemperatur före uppsättning.
VIKTIGT: Var mycket noggrann med att inte få lim på plattornas framsida, eftersom detta inte
kan avlägsnas på ett tillfredställande sätt.
Med vissa typer av fogmassor har man lagt märke till en utsvettning och missfärgning på ytan av
Rockfonplattor när de fogas.
Missfärgningen uppträder, i de exempel som observerats, först 3 – 4 månader efter fogning.
Detta har iakttagits när DanaSeal Interior 521 har använts.
Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att
finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår
kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning.
Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte
produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.
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