AKUSTIKTAK OCH VÄGGABSORBENTER AV GIPS

GYPSUM - Endless Possibilities

KNAUF UNITY
UPPLEV UNITY INOM AKUSTIK OCH ESTETIK
Unity-systemet har utvecklats i samarbete med arkitekter och akustiker. Systemet ger en
unik möjlighet att utforska nya arkitektoniska idéer för en perfekt akustik.
Det är något monolitiskt och förtroendeingivande robust med tak. I sitt ursprungliga
tillstånd är dess yta obruten. Jämn. Enhetlig. Men när taket får en funktion störs också
lugnet. Den enhetliga ytan störs och bryts av.
Våra Unity-perforeringar försöker återbörda taket till sitt lugna, ostörda tillstånd. Men
även behålla mångsidigheten hos en modern takstruktur. Unity drivs av strävan att skapa
en konsekvent takyta. En yta som sätter en ny standard för både design och funktion.
Unity-familjen innehåller fyra olika designer: Unity 9, Unity 3, Unity 8|15|20 och Unity 4 .
Hitta Unity perforeringar under Contur, Plaza och Belgravia.

Olivier TARDY architect, Adomis office, Besançon, France, Plaza Quadril 1200×300

Atelier d’Architectures LA GRANGE, office, Belgium,
Adit with print. Crédit photo : www.objectif-instant.com

VÄLKOMMEN TILL 50 ÅR
AV KVALITET & ERFARENHET
DIN VÄG TILL INOMHUSKOMFORT
Med huvudkontor i Danmark utvecklar, tillverkar och
marknadsför Knauf Danoline akustiktak och väggabsorbenter av
gips. Efter att ha varit närvarande i byggbranschen under flera
decennier kan Knauf Danoline erbjuda expertis, vägledning
och tekniska lösningar för att uppfylla dina specifika krav.
NÄR DU VÄLJER KNAUF DANOLINE SÅ VÄLJER DU:
•

Kompetens och erfarenhet

•

Hållbara och miljövänliga material

•

Utmärkt inomhuskomfort för byggnadens användare

•

Ett stort utbud av tekniska och formgivna lösningar för tak
och väggar

I DET OMFATTANDE SORTIMENT AV HÖGKVALITATIVA
PRODUKTER INGÅR
•

Demonterbara T-profilsundertak – ett brett urval av
akustikplattor med olika uttryck, designmöjligheter och
akustiska profiler

•

Fribärande undertak – akustiktak för särskilda ändamål i
korridorer och smala rum

•

Fastmonterade undertak – en stor mängd akustikpaneler för
skruvmontering med olika formuttryck, installationsmetoder
och akustiska profiler

•

Väggbeklädnader – ett brett utbud av akustikpaneler för
väggmontering, med möjlighet till fullständig integration
med befintlig väggkonstruktion

•

För specialändamål – hygienundertak, väggpaneler för
biografer, slagtåliga beklädnader för idrottshallar

•

Böjda och vikbara element – designelement för organiska
former eller väl definierade kanter

Knauf Danoline står alltid till ditt förfogande för ett samtal om
skräddarsydda lösningar efter dina önskemål.
Knauf Danoline är en del av den internationella
Knaufkoncernen - en global leverantör av byggmaterial. Knauf
Danoline finss representerat i mer än 40 länder genom sina
egna säljorganisationer och ett stort nätverk av distributörer.
Du kan hitta din lokala Knauf Danoline presentant på
knaufdanoline.se.

Knauf Danolines produkter har dansk
kvalitetsmärkning för inomhusmiljö (DIM).
De har låga partikelemission och ett
tidsvärde på < 10 dagar.
Knauf Danoline är ett ackrediterat företag
enligt ISO 9001 och ISO 14001.

INTRODUKTION

KNAUF DANOLINE AKUSTIKTAK OCH VÄGGABSORBENTER AV GIPS
KNAUF DANOLINE DEMONTERBARA UNDERTAK
DE INDIVIDUELLA SKIVORNA FINNS MED FLER PERFORERINGAR OCH I REGULA – SE UNDER DE INDIVIDUELLA
PRODUKTERNA

VISONA TANGENT
KANT E/B

CONTUR U3
KANT D+

CONTUR MICRO
KANT D

PLAZA U4
KANT A+

PLAZA GLOBE
KANT A

DANOTILE
KANT A

BELGRAVIA U8|15|20
KANT E+

BELGRAVIA GLOBE
KANT E

MARKANT QUADRIL
KANT E

KNAUF DANOLINE DEMONTERBARA FRIBÄRANDE UNDERTAK
DE INDIVIDUELLA SKIVORNA FINNS MED FLER PERFORERINGAR OCH I REGULA – SE UNDER DE INDIVIDUELLA
PRODUKTERNA

CORRIDOR 400 MICRO
KANT D

CORRIDOR SWING MICRO
KANT E

KNAUF DANOLINE FASTMONTERADE UNDERTAK OCH VÄGGBEKLÄDNADER
DE INDIVIDUELLA SKIVORNA FINNS MED FLER PERFORERINGAR – SE UNDER DE INDIVIDUELLA PRODUKTERNA

DESIGNPANEL MICRO
KANT B1

TECTOPANEL GLOBE
KANT B

CONTRAPANEL GLOBE DANOPANEL QUADRIL
KANT B (ENDAST
KANT B
UNDERTAK)

SOLOPANEL G6/18
KANT SK, UFF EL. MF

STRATOPANEL G8/15/20
KANT SK EL. UFF

KNAUF DANOLINE VÄGGBEKLÄDNADER

KINOPANEL KINO
KANT B

AMFIPANEL TANGENT
KANT B

ADIT TANGENT
KANT B

KNAUF DANOLINE DESIGNELEMENT

MITEX

CURVEX
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FRISKA TANKEGÅNGAR
Hela Knaufs Danolinesortiment för akustiska
produkter är tillgängligt med den välkända Cleaneoluftreningsteknologin.
Hemligheten bakom denna teknologi ligger i en
naturlig, vulkanisk sten kallad zeolit. Vi har lagt till
dehydrerad zeolit i vår akustiska portfölj, vilket gör
att våra skivor renar luften via perforering. Detta
reducerar oönskade föroreningskällor och gör luften
renare.

I den nya Knauf Danoline-katalogen presenteras hela vårt produktsortiment med de mest relevanta uppgifterna. För varje produkt
finns tekniska detaljer, en montageanvisning och en översikt över tillbehören.
Gå till vår hemsida för att ladda ned ritningar, foton och andra digitala data: knaufdanoline.se

VÄLKOMMEN TILL
KNAUF DANOLINE
KATALOGEN 2019

Stratopanel................................................ 178
Kinopanel.................................................. 186
Amfipanel................................................. 192
Adit.......................................................... 200

DESIGNELEMENT
Mitex........................................................ 208
Curvex...................................................... 212

INLEDNING..............................................
PRODUKTÖVERSIKT.................................

3

PERFORERINGAR

8

Unity 3......................................................... 218
Unity 4......................................................... 218
Unity 8|15|20............................................. 219

DEMONTERBARA T-PROFILSUNDERTAK
Visona...................................................... 10

Unity 9......................................................... 219
Micro........................................................... 220

Contur...................................................... 18

Quadril......................................................... 220

Belgravia.................................................. 26

Tangent......................................................... 221

Markant.................................................... 34

Globe........................................................... 221

Plaza........................................................ 42

Strato........................................................... 222

Danotile.................................................... 50

Solo............................................................. 222

Medley..................................................... 58

Kino............................................................. 223

DEMONTERBARA FRIBÄRANDE UNDERTAK

EGENSKAPER

Corridor 400............................................. 66

Akustik.......................................................... 226

Corridor Swing.......................................... 74

Luftkvalitet..................................................... 227

Corridor Planks.......................................... 82

Rengöring..................................................... 227
Ljusreflektans................................................. 228

FASTMONTERADE UNDERTAK

Bärförmåga................................................... 229

Designpanel.............................................. 86

Inomhusklimat................................................ 229

Tectopanel................................................. 100

Tålighet......................................................... 230

Contrapanel.............................................. 112

Miljö............................................................ 231

Danopanel................................................ 120

Brandsäkerhet............................................... 232

Solopanel.................................................. 128

Hygien......................................................... 233

Stratopanel................................................ 138

Färger.......................................................... 234
Garanti......................................................... 235

VÄGGBEKLÄDNADER
Designpanel.............................................. 148
Tectopanel................................................. 156
Contrapanel.............................................. 164
Solopanel.................................................. 170

Skötsel och underhåll...................................... 236

INTRODUKTION

PRODUKTÖVERSIKT
PRODUKT

KANT

PERFORERING

STORLEK (mm)

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

SIDA

VISONA
Kant E/B

Tangent
Regula

400 x 1200 x 12,5

Demonterbart, nedpendlat undertak,
dubbel T-profil med flexibel placering för
fri utformning och belysning

10

CONTUR
Kant D

Globe
Quadril
Micro
Regula

600 x 600 x 12,5
625 x 625 x 12,5

Demonterbart undertak i dolt bärverk

18

CONTUR
Kant D-Plus (D+)

Unity 3
Unity 4
Unity 8|15|20
Unity 9
Regula

600 x 600 x 12,5
625 x 625 x 12,5*
*Inte med Unity perforing

Demonterbart undertak i dolt T-bärverk
med perforering ut till kanten

18

BELGRAVIA
Kant E

Globe
Quadril
Micro
Tangent
Regula

600 x 600 x 12,5
625 x 625 x 12,5

Demonterbart undertak med indragen
T-profil

26

BELGRAVIA
Kant E-Plus (E+)

Unity 3
Unity 4
Unity 8|15|20
Unity 9
Regula

600 x 600 x 12,5
625 x 625 x 12,5*
* Inte med U4

Demonterbart undertak i dolt T-bärverk
med perforering ut till kanten

26

MARKANT
Kant E

Globe
Quadril
Micro
Regula

600 x 600 x 12.5
625 x 625 x 12.5

Demonterbart undertak med indragen
T-profil

34

PLAZA
Kant A
9,5 mm

Globe
Quadril
Micro
Regula

600 x 600 x 9,5
600 x 1200 x 9,5

Demonterbart undertak i synligt bärverk

42

PLAZA
Kant A
12,5 mm

Tangent

600 x 600 x 12,5
625 x 625 x 12,5

Demonterbart undertak i synligt bärverk

42

PLAZA
Kant A-Plus (A+)
12,5 mm

Unity 3
Unity 4
Unity 8|15|20
Unity 9
Regula

600 x 600 x 12,5
625 x 625 x 12,5

Demonterbart undertak i dolt T-bärverk
med perforering ut till kanten

42

DANOTILE
Kant A

Regula

600
600
600
600
625

Hygieniskt undertak för speciella
användningsområden. Demonterbart
undertak i synligt bärverk

50

MEDLEY
Kant E

Regula

600 x 600 x 9,5

Demonterbartundertak med en matt,
dammtät folieyta. Robust tak, som är lätt
at installera och rengöra.

58

400
400
400
400

Demonterbart fribärande undertak utan
profiler, för korridorer och smala rum.
Lätt åtkomst till hålrummet.

66

DEMONTERBARA T-PROFILSUNDERTAK

New Contur

New Belgravia

New Plaza

x
x
x
x
x

600
600
1200
1200
625

x
x
x
x
x

6,5
9,5
6,5
9,5
9,5

DEMONTERBARA FRIBÄRANDE UNDERTAK
CORRIDOR 400
Kant D

Globe
Quadril
Micro
Tangent
Regula
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x 1200 x 9,5
x 1800 x 9,5
x 2100 x 9,5
x
L x 9,5

INTRODUKTION

PRODUKTÖVERSIKT
PRODUKT
CORRIDOR PLANKS
Kant A, D, E

KANT

For kant se sidan
84

CORRIDOR SWING
Kant E

PERFORERING

STORLEK (mm)

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Plaza
Markant
Belgravia
Contur

300 x L x 9,5/12,5
Maxlängd: 2100 mm

Rektangulära takmoduler, som är
fribärande.
Tillgängliga med 4 olika kanter
som ger möjlighet till olika
elegant designer.

82

Globe
Quadril
Micro
Regula

600 x 1200 x 12,5
600 x 1500 x 12,5
600 x 1800 x 12,5

Gångjärnsupphängda paneler
för korridorer och en-tréutrymmen
som tillåter en enkel åtkomst till
hålrum och installationer.

74

FASTMONTERADE UNDERTAK

SIDA

VÄGGBEKLÄDNADER

DESIGNPANEL
Kant B1

Globe
Quadril
Micro
Tangent
Regula

1200 x 2400 x 12,5
900 x 2700 x 12,5
900 x 2400 x 12,5*
* (Enbart Tangent)

Fastmonterade undertak och
väggbeklädnader. Fyra försänkta
kanter för spackling.
Medger full integrering med
befintlig väggkonstruktion

TECTOPANEL
Kant B

Globe
Micro
Tangent
Regula

400
600
600
625

Fastmonterade undertak och
väggbeklädnader. Kräver
spackling av skruvhåll och
måling.

x
x
x
x

600 x 9,5*
600 x 12,5
2400 x 12*
625 x 12,5

Tak 86
Vägg 148

Tak 100
Vägg 156

* Enbart R
CONTRAPANEL
Kant B

Globe
Regula

600 x 1200 x 12,5

DANOPANEL
Kant B

Globe
Micro
Regula

600 x 600 x 12,5

Fastmonterad takbeklädnad,
levereras färdigmålad från
fabrik, dold infästning. Kräver
varken spackling eller målning.

G6/18
G8/18
G10/23
G12/25
G15/30
Q8/18
G8/12/50
G12/20/66

För storlekar se sidan 131

Fastmonterad tak- och
väggbeklädnad med regelbundet
perforeringsmönster ända ut i
kanten som ger en helt homogen
yta.

G8/15/20
G12/20/35

För storlekar se sidan 141

KINOPANEL

Kino

600 x 600 x 12,5

Väggbeklädnad för
specialändamål som ger
enastående akustikhantering i
biografer.

186

AMFIPANEL

Tangent

600 x 600 x 12,5
600 x 900 x 12,5

Väggbeklädnad för
specialändamål som ger
enastående akustikhantering i
biografer.

192

ADIT

Tangent

450 x 2400 x 9,5

Väggbeklädnad som
gerenastående snabb och enkel
akustikhantering i befintliga rum.

200

SOLOPANEL
Kant:
SK
UFF
MF

SK

STRATOPANEL
Kant:
SK
UFF

SK

UFF

MF

UFF

Slagtålig tak- och
väggbeklädnad för
specialändamål som idrottshallar
och gymnastiksalar.

Fastmonterad tak och
väggbeklädnad med
oregelbundet perforeringsmönster
ända ut i kanten som ger en helt
homogen yta.

Tak 112
Vägg 164
120

Tak 128
Vägg 170

Tak138
Vägg 178
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Architect Linda AYDOSTIAN; Auditorium at Centre for Technical Studies in Lyon, France, Visona Tangent 1200×400

VISSTE DU ATT ...
gips (Ca SO4+2 H2O) är ett
naturmaterial som även framställs
syntetiskt i en reaktion mellan kalksten
och rökgaser som minskar utsläppen av
SO2 från kraftverk och därmed också
den sura nederbörden?

VISONA
DEMONTERBART T-PROFILSUNDERTAK
Akustikundertak med flexibel placering av undertaksskivor
och armaturer. Installerat i bärverk med dubbla T-profiler
utan tvärprofiler. Lätt åtkomst till installationer.

VISONA

DEMONTERBART T-PROFILSUNDERTAK

VISONA
STORLEKAR
400 x 1200 x 12,5 mm
YTA
Standard vitmålad yta
(ligger närmast RAL 9003, glans 5)
Andra färger levereras på beställning
DANSK KVALITETSMÄRKNING FÖR INOMHUSMILJÖ (DIM)
Tidsvärde: 10 dagar. Partikelemission: låg (< 0,75 mg)
RENGÖRING
Damm tas bort med en torr dammtrasa eller dammsugare.
Märken kan tas bort med en fuktad trasa med normala
rengöringsmetoder och milda rengöringsmedel.
INOMHUSKLIMAT
Produkten är utformad för att fungera under normal användning.
Testat vid 70 % relativ luftfuktighet och 25 °C. Produkten tål en
omgivningstemperatur på upp till 50 °C.
LJUSREFLEKTANS
Tangent: 70,9%
Regula: 82,6%
BÄRFÖRMÅGA
1 / A / Obelastad
BRANDKLASS
A2-s1,d0
TÅLIGHET
Tillverkad av robust material med utmärkt tryckhållfasthet. Vid
normal användning är produktens egenskaper oförändrade
utan någon nedbrytning av materialet över tiden.

CERTIFIKAT
−− FDES LCA-deklaration
−− Försäkran om överensstämmelse (EN
14190)
−− Dansk kvalitetsmärkning för
inomhusmiljö (DIM)

VIKT
Riktvärde för skivans vikt: 7,6 – 9,8 kg/m².
Detta beror på perforeringstyp i samtliga fall.
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VISONA

DEMONTERBART T-PROFILSUNDERTAK

VISONA
AKUSTIK

KANTER

α
1,0
0,8
0,6
0,4

Kant E

0,2

Kant E på längden / B tvären / S24

0,0

125

250

500

1000

2000

4000

α

0,45

0,65

0,80

0,75

0,75

0,75

α

0,40

0,20

0,10

0,05

0,05

0,05

Hz

Tangent, 200 mm nedpendling, utan mineralull

αw: 0,80, NRC: 0,75

Regula, 200 mm nedpendling, utan mineralull

αw: 0,10, NRC: 0,05

För akustikdata om alternativa lösningar, se
„Absorptionsdata“ på knaufdanoline.se
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Dolt bärverk på längden /Inga tvärprofiler.
Till Tangent

VISONA

PERFORERING
Finns även som Regula.
Andra perforeringsmönster tillverkas på beställning.

Tangent, 4 x 14 mm 10/20 mm c/c
Perforering: 21,3%
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VISONA

F

MONTAGEANVISNING Modul 400 x 1200 mm

C

H

G

D

I

E

A
A = Max. 200 mm		

B
B = Max. 1200 mm

C = Max. 400 mm		

D = Max. 400 mm

E = Max. 2400 mm		

F = Max. 200 mm

G = Max. 1200 mm		

H = Max. 1200 mm

I = Min. 100 mm		

J = Min. 100 mm

J

Förklaring:
Skuggprofil
Bärprofil T24
Distanshållare
X

Justerbar pendel (typen beror på monteringshöjden)
DG Clips

Fig. 1

God praxis: Användning av rena bomullsvantar vid hanteringen av produkten säkerställer ett bra resultat och ett tak utan fingeravtryck.

300 mm

1
2
MARKERING OCH SKUGGPROFIL

HÖRN

• Märk ut skuggprofilernas placering på väggar och pelare utifrån
önskad innertakshöjd.

• Invändiga hörn (1): Gera delvis och låt ändarna överlappa
varandra, såvida inget annat anges i beskrivningen.

• Montera skuggprofilen med ett skruvavstånd på högst 300 mm. Välj
typ av infästning efter underlaget.

• Utvändiga hörn (2): måste alltid geras.

2

1
48 mm

PENDLAR

PRIMÄRA T-PROFILER

• Fäst justerbara pendlar (1) med ögleskruv eller liknande på ett
säkert sätt till bjälklaget.

• Montera profilerna med hjälp av pendlarna. Placeringen av
armaturer och ventilationsdon kan påverka indelningen.

• Direktfäste (2) skruvas fast i bjälklaget.

• Den primära T-profilens underkant ska vara placerad 48 mm högre
än den slutliga takhöjden.

• Första pendeln placeras högst 200 mm från väggen. Övriga
pendlar placeras med högst 1200 mm avstånd.
• Om undertaket kommer att utsättas för belastning, t.ex. armaturer
eller liknande, ska extra upphängning utföras.
• Se även avstånd i figur 1.
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• Höjdjustera de primära T-profilerna före monteringen av de
sekundära T-profilerna.

VISONA

MONTAGEANVISNING Modul 400 x 1200 mm

INDELNING

DG CLIPS

• Montera sekundära bärprofiler parallellt med varandra

• Kläm fast det antal clips som behövs på den sekundära profilen.

SEKUNDÄRA T-PROFILER

DISTANSHÅLLARE

• Pressa upp DG-clipsen runt flänsarna på den primära T-profilen.

• Justera den första bärprofilen längs den ena väggen och fixera den
med tillpassade distanshållare som skruvas fast i väggen (1).

• Sedan kan du justera den sekundära T-profilen åt båda håll.

• Montera de övriga distanshållarna (2).
• Lås fast den sekundära T-profilen genom att försiktigt dra ner den.

MONTERING

TILLPASSNING

• Använd alltid rena bomullshandskar vid hantering av
undertaksskivorna.

• Tillpassa elementen från framsidan med en fintandad såg.

• Montera elementen genom att lyfta upp den ena sidan på skivan
över den sekundära profilens fläns och därefter lyfta upp den
motsatta sidan och dra tillbaka den så att skivan vilar på gipslisten.

• Det är viktigt att skivorna i den första och sista raden tillpassas
mycket noga, så att de ligger säkert på plats i bärverket.

FÖRSTÄRKNING VID ARMATURER
• Vid infällning av mindre föremål (upp till 3 kg) räcker det med att
montera en avlastningsskiva i gips bakom Visona-elementet.
• Avlastningsskivan ska nå ända ut på bärprofilerna så att vikten
överförs till dem.
• Den totala vikten får inte vara större än 3 kg för varje m² undertak.
Vid belastningar större än 3 kg/m² behöver fler pendlar användas.
• Vid större belastningar måste armaturerna avlastas på underlaget,
så att de inte belastar undertaket.
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VISONA

DETALJER
VISONA MED DUBBELT BÄRVERKSSYSTEM (S24) DIREKT MOT VÄGG MED SKUGGPROFIL
Pendel
Distanshållare
Distanshållare
fäst i väggen

Primärt bärsystem

DG clip

Sekundärt bärsystem

Skuggprofil

Pendel

Primärt bärsystem
Sekundärt bärsystem

Skuggprofil
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Distanshållare

DG clip

VISONA

TILLBEHÖR
SAP NR.

B x L x H (mm)

467385

24 x 3700 x 38

Skuggprofil typ MS15

316335

15+15  x 3000 / 8+25

Distanshållare

199032

L: 400

Utvändigt hörn för väggprofil

316310

för 15 mm väggprofil

Invändigt hörn för väggprofil

316312

för 15 mm väggprofil

DG-clips

199022

-

Fast strop

431912
316304
316302

50
80
100

469861
469868
469872
469876
469878
469880
469881

165 - 280
315 - 580
510 - 970
630 - 1210
755 - 1460
900 - 1750
1020 - 1990

Låseclips

430744

-

Plug till Visona m/24 mm Tprofiler i väggprofil 316335

430864

8x10,5x24

Dekorationsclips

198242

-

Armaturupphäng

198896

-

Bärprofil T24

38

PRODUKTNAMN

24

Justerbar pendel
Storlekarna indikerar min- och
maxlängd
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François BENEDINI architecte, office, Besançon, France, Contur D+ Unity 8|15|20, 600×600

VISSTE DU ATT ...
man kan fräsa v-spår i gipsskivor
så att dessa kan geras och skapa
spetsiga vinklar?

CONTUR
DEMONTERBART T-PROFILSUNDERTAK
Distinkt, sammanhängande utformning med osynlig
T-profil. Demonterbart undertak lämpligt för låga
monteringshöjder. Perfekt tillsammans med perforerade
väggbeklädnader. Fasta friser - elegant övergång mellan
undertak och vägg.

CONTUR

DEMONTERBART T-PROFILSUNDERTAK

CONTUR
STORLEKAR
600 x 600 x 12,5 mm
625 x 625 x 12,5 mm
YTA
Standard vitmålad yta (ligger närmast RAL 9003, glans 5).
Andra färger levereras på beställning
DANSK KVALITETSMÄRKNING FÖR INOMHUSMILJÖ (DIM)
Tidsvärde: 10 dagar. Partikelemission: låg (< 0,75 mg)
RENGÖRING
Damm tas bort med en torr dammtrasa eller dammsugare.
Märken kan tas bort med en fuktad trasa med normala
rengöringsmetoder och milda rengöringsmedel.
INOMHUSKLIMAT
Produkten är utformad för att fungera under normal användning.
Testat vid 70 % relativ luftfuktighet och 25 °C. Produkten tål en
omgivningstemperatur på upp till 50 °C.
LJUSREFLEKTANS
Globe: 72,8%
Quadril: 75,1%
Micro: 72,1%
Regula: 82,6%

Unity
Unity
Unity
Unity

3: 69,2%
4: 72,5%
8|15|20: 72,2%
9: 71,6%

BÄRFÖRMÅGA
1 / A / Obelastad
BRANDKLASS
A2-s1,d0

CERTIFIKAT
−− FDES LCA-deklaration
−− Försäkran om överensstämmelse
(EN 14190)
−− Dansk kvalitetsmärkning för

TÅLIGHET
Tillverkad av robust material med utmärkt tryckhållfasthet. Vid
normal användning är produktens egenskaper oförändrade
utan någon nedbrytning av materialet över tiden.

inomhusmiljö (DIM)

VIKT
Riktvärde för skivans vikt: 9,45 – 10,20 kg/m².
Detta beror på perforeringstyp i samtliga fall.
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CONTUR

DEMONTERBART T-PROFILSUNDERTAK

CONTUR
AKUSTIK

KANTER

α
1,0
0,8
0,6
0,4

Kant D

0,2

Dolt bärverk / S24

0,0

125

250

500

1000

2000

4000

α

0,45

0,65

0,80

0,65

0,55

0,45

α

0,45

0,60

0,70

0,65

0,60

0,45

α

0,40

0,55

0,65

0,60

0,60

0,55

α

0,50

0,80

0,85

0,75

0,75

0,80

α

0,45

0,75

0,80

0,70

0,65

0,60

α

0,40

0,55

0,60

0,60

0,50

0,50

α

0.45

0.75

0.85

0.75

0.75

0.65

α

0,40

0,20

0,10

0,05

0,05

0,05

Hz

Globe, 200 mm nedpendling, utan mineraluld

αw: 0,60, NRC: 0,65

Quadril, 200 mm nedpendling, utan mineralull

αw: 0,60, NRC: 0,65

Micro, 200 mm nedpendling, utan mineralull

αw: 0,65, NRC: 0,60

Unity 3, 200 mm nedpendling, utan mineralull

αw: 0,80, NRC: 0,80

Unity 4, 200 mm nedpendling, utan mineralull

αw: 0,70, NRC: 0,75

Unity 8|15|20, 200 mm nedpendling, utan mineralull αw: 0,60, NRC: 0,55
Unity 9, 200 mm nedpendling, utan mineralull
Regula, 200 mm nedpendling, utan mineralull

För akustikdata om alternativa lösningar, se
„Absorptionsdata“ på knaufdanoline.se
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αw: 0.75, NRC: 0.80
αw: 0,10, NRC: 0,05

Till Globe, Quadril och Micro

Kant D-Plus [D+] Dolt
bärverk
Till Unity 3, Unity 4, Unity 9
och Unity 8|15|20

CONTUR

PERFORERING
Finns även som Regula.
Andra perforeringsmönster tillverkas på beställning.

Globe, Ø6 mm,
15 mm c/c
Perforering: 10,2%

Quadril, 12 x 12 mm,
30 mm c/c
Perforering 13%

Unity 3, Ø3,5 mm,
8⅓ mm c/c
Perforering: 17,2%

Unity 4, Ø4 mm,
10 mm c/c
Perforering: 12,2%

Micro, 3 x 3 mm,
8,3 mm c/c
Perforering: 10,2%

U8|15|20,
Ø8mm, Ø15 mm, Ø20 mm
Perforering: 10,8%

Unity 9, 9 x 9 mm,
20 mm c/c
Perforering: 18.9%
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CONTUR

C

E

D

MONTAGEANVISNING Modul 600 x 600 mm

Förklaring:
Väggprofil eller skuggprofil
Bärprofil T24
Distanshållare
Justerbar pendel (typen beror på monteringshöjden)

X
A

B
Fig. 1

A = Max. 600 mm

B = 600 mm

C = Max. 1500 mm D = Max. 100 mm

E = Min. 63 mm (med Fast strop)

God praxis: Användning av rena bomullsvantar vid hanteringen av produkten säkerställer ett bra resultat och ett tak utan fingeravtryck.

300 mm

1
2
MARKERING OCH VÄGGPROFIL

HÖRN

• Märk ut väggprofilernas placering på väggar och pelare utifrån
önskad innertakshöjd.

• Invändiga hörn (1): Gera delvis och låt ändarna överlappa
varandra, såvida inget annat anges i beskrivningen. Avsluta ev.
med ett skyddshölje.

• Montera väggprofilerna med ett skruvavstånd på högst 300 mm.
Välj typ av infästning efter underlaget.

• Utvändiga hörn (2): måste alltid geras. Avsluta ev. med ett
skyddshölje.

2

1

INDELNING

PENDLAR

• Dela in takytan med början i rummets mitt eller enligt gällande
takplaner.

• Fäst justerbara pendlar (1) med ögleskruv eller liknande på ett
säkert sätt till bjälklaget.

• Placeringen av armaturer och ventilationsdon kan påverka
indelningen.

• Direktfäste (2) skruvas fast i bjälklaget.

• Första bärprofilen placeras högst 600 mm från väggen. Övriga
bärprofiler monteras med högst 600 mm avstånd (baserat på
600-modulen).

• Första pendeln placeras högst 100 mm från väggen. Övriga
pendlar placeras med högst 1500 mm avstånd.
• Om undertaket kommer att utsättas för belastning, t.ex. armaturer
eller liknande, ska extra upphängning utföras.
• Se även avstånd i figur 1.
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CONTUR

MONTAGEANVISNING Modul 600 x 600 mm

BÄRPROFILER

DISTANSHÅLLARE

• Montera bärprofilerna parallellt och se till att slitsarna hamnar
vinkelrätt mot varandra.

• Justera den första bärprofilen längs den ena väggen och fixera den
med tillpassade distanshållare som skruvas fast i väggen (1).

• Foga ihop bärprofilerna i längdriktningen

• Montera de övriga distanshållarna (2).

• Tillpassa profilerna med plåtsax, bågfil eller kapsåg med
specialklinga.

• OBS! Vid användning av 50 mm fast pendel ska distanshållarna
monteras samtidigt som bärprofilen (annars går det inte att montera
distanshållarna).

• Kontrollera att det finns en pendel mellan bärprofilernas ändskarv
och utstansningen för sprinkler.

JUSTERING

MONTERING

• Kontrollera att alla profiler är korrekt inpassade när hela bärverket
har monterats.

• Använd alltid rena bomullshandskar vid hantering av
undertaksskivorna.

• Justera pendlarna så att de är spända och takytan är plan.

• Montera elementen genom att lyfta upp elementets „han“-sida över
den ena bärprofilen, skjut „hon“-sidan på plats i motsatt bärprofil
och lägg ner „han“-sidan på bärprofilen.
• Kontrollera att alla kambeslag vilar på bärprofilen.

TILLPASSNING

FÖRSTÄRKNING VID ARMATURER

• Tillpassa elementen från framsidan med en fintandad såg.

• Vid infällning av mindre föremål (upp till 3 kg) räcker det med att
montera en avlastningsskiva i gips bakom Contur-elementet.

• Om skivan ska kapas där det har monterats kambeslag måste de
först tas av.
• Grip tag i beslaget med en tång och vricka försiktigt av det.

• Avlastningsskivan ska nå ända ut på bärprofilerna så att vikten
överförs till dem.

• Nya beslag kan tryckas i med kambeslagstången som kan erhållas
från Knauf Danoline.

• Den totala vikten får inte vara större än 3 kg för varje m² undertak.
Vid belastningar större än 3 kg/m² behöver fler pendlar användas.
• Vid större belastningar måste armaturerna avlastas på underlaget,
så att de inte belastar undertaket.
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CONTUR

DETALJER
CONTUR I BÄRVERKSSYSTEM S24 DIREKT MOT VÄGG
Pendel
Distanshållare
Bärprofil T24

Väggprofil
Contur
ELLER

Distanshållare

Skuggprofil

CONTUR I BÄRVERKSSYSTEM S24 MED FAST FRIS
Pendel
Tvärprofil T40
Bärprofil T24

Tectopanel
som fast frise

Contur

Tectopanel
som fast fris

Kantprofil
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Väggskena
ELLER

Gipsskiva

CONTUR

TILLBEHÖR
SAP NR.

B x L x H (mm)

Bärprofil T24

467385

24 x 3700 x 38

38

PRODUKTNAMN

DANOPOR
Extra ljudabsorberande och -dämpande
fyllning.
Mineralull i förseglade plastpåsar.

24

Ingen risk för dammpartiklar.

Tvärprofil T40
(galvaniserad)

316299
316297

40 x 600 x 38
40 x 1200 x 38

Distanshållare

510647

600

Väggprofil
typ MIE2024

434023

20 x 3000 x 24

Skuggprofil typ
MS10

316330

19+11  x 3000 / 13+19

Utvändigt hörn för
väggprofil

109100
172920

för 24 mm väggprofil
för 19 mm väggprofil

Invändigt hörn för
väggprofil

109102
172921

för 24 mm väggprofil
för 19 mm väggprofil

Väggskena

316346

32 x 3000 x 41

Fast strop

431912
316304
316302

50
80
100

Justerbar pendel
Storlekarna indikerar min- och
maxlängd

469861
469868
469872
469876
469878
469880
469881

165 - 280
315 - 580
510 - 970
630 - 1210
755 - 1460
900 - 1750
1020 - 1990

Kambeslagstång

198353

-

Kambeslag

198364

40 x 40 x 1/11

Kambeslag

198365

40 x 40 x 1/10

Väggfjäder

108961

-

Skivclips

113734

-

Bättringsfärg
Vit färg til färdigmålade undertaksskivor

198956

-

STORLEKAR
600 x 600 x 25 mm
600 x 600 x 50 mm
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Pharmacy Val d’Ajol, France, Belgravia E+ Unity 9, 600×600
Architect: François BENEDINI

VISSTE DU ATT ...
i naturen, när kalksten och rökpartiklar
från vulkaner kommer i kontakt med
vatten bildas kristallen Ca SO4 + H2O?
Beerenberg-vulkanen på ön Jan Meyen
är orsaken till att stora mängder naturligt
gips finns runt om i världen i dag.

BELGRAVIA
DEMONTERBART T-PROFILSUNDERTAK
Diskret skuggeffekt från det indragna bärverket. Klassiskt
och mycket tåligt akustiskt undertak. Mycket enkel att
montera och demontera.

BELGRAVIA

DEMONTERBART T-PROFILSUNDERTAK

BELGRAVIA
STORLEKAR
600 x 600 x 12,5 mm
625 x 625 x 12,5 mm
YTA
Standard vitmålad yta
(ligger närmast RAL 9003, glans 5)
Andra färger levereras på beställning
DANSK KVALITETSMÄRKNING FÖR INOMHUSMILJÖ (DIM)
Tidsvärde: 10 dagar
Partikelemission: låg (< 0,75 mg)
RENGÖRING
Damm tas bort med en torr dammtrasa eller dammsugare.
Märken kan tas bort med en fuktad trasa med normala
rengöringsmetoder och milda rengöringsmedel.
INOMHUSKLIMAT
Produkten är utformad för att fungera under normal användning.
Testat vid 90 % relativ luftfuktighet och 30 °C. Produkten tål en
omgivningstemperatur på upp till 50 °C.
LJUSREFLEKTANS
Globe: 72,8%
Quadril: 75,1%
Micro: 72,1%
Tangent: 70,9%
Regula: 82,6%

Unity
Unity
Unity
Unity

3: 69,2%
4: 72,5%
8|15|20: 72,2%
9: 71,6%

CERTIFIKAT
−− FDES LCA-deklaration
−− Försäkran om överensstämmelse

BÄRFÖRMÅGA
1 / A / Obelastad

600 x 600
625 x 625

Globe, Quadril, Micro,
Tangent, Regula,
Unity 3, Unity 4, Unity 9,
Unity 8|15|20

2 / A / 30 N

600 x 600
625 x 625

Globe, Quadril, Micro,
Regula

2 / B / Obelastad

600 x 600
625 x 625

Globe, Quadril, Micro,
Regula

(EN 14190)
−− Dansk kvalitetsmärkning för
inomhusmiljö (DIM)

BRANDKLASS
A2-s1,d0
TÅLIGHET
Tillverkad av robust material med utmärkt tryckhållfasthet. Vid
normal användning är produktens egenskaper oförändrade
utan någon nedbrytning av materialet över tiden.
VIKT
Riktvärde för skivans vikt: 9,20 – 9,90 kg/m².
Detta beror på perforeringstyp i samtliga fall.
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BELGRAVIA

DEMONTERBART T-PROFILSUNDERTAK

BELGRAVIA
AKUSTIK

KANTER

α
1.0
0.8
0.6
0.4

Kant E
Indragen T-profil S15 eller

0.2
0.0
α

125

250

500

1000

2000

4000

0.45

0.65

0.80

0.65

0.55

0.45

α

0.45

0.60

0.70

0.65

0.60

0.45

α

0.40

0.55

0.65

0.60

0.60

0.55

α

0.45

0.65

0.80

0.75

0.75

0.75

α

0.50

0.80

0.85

0.75

0.75

0.80

α

0.45

0.75

0.80

0.70

0.65

0.60

α

0.40

0.55

0.60

0.60

0.50

0.50

α

0.45

0.75

0.85

0.75

0.75

0.65

α

0.40

0.20

0.10

0.05

0.05

0.05

Globe, 200 mm nedpendling, utan mineralull
Quadril, 200 mm nedpendling, utan mineralull
Micro, 200 mm nedpendling, utan mineralull

Hz

αw: 0,60, NRC: 0,65
αw: 0,60, NRC: 0,65
αw: 0,65, NRC: 0,60

Tangent, 200 mm nedpendling, utan mineralull

αw: 0,80, NRC: 0,75

Unity 3, 200 mm nedpendling, utan mineralull

αw: 0,80, NRC: 0,80

Unity 4, 200 mm nedpendling, utan mineralull

αw: 0,70, NRC: 0,75

Unity 8|15|20, 200 mm nedpendling, utan mineralull αw: 0,60, NRC: 0,55
Unity 9, 200 mm nedpendling, utan mineralull

αw: 0.75, NRC: 0.80

Regula, 200 mm nedpendling, utan mineralull

αw: 0,10, NRC: 0,05

För akustikdata om alternativa lösningar, se
„Absorptionsdata“ på knaufdanoline.se
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S24
Till Globe, Quadril, Micro
och Tangent

Kant E-Plus [E+]
Indragen T-profil
Till Unity 3, Unity 4,
Unity 9 och U 8|15|20

BELGRAVIA

PERFORERING
Finns även som Regula.
Andra perforeringsmönster tillverkas på beställning.

Globe, Ø6 mm,
15 mm c/c
Perforering: 10,2%

Quadril, 12 x 12 mm,
30 mm c/c
Perforering: 13%

Micro, 3 x 3 mm,
8,3 mm c/c
Perforering: 10,2%

Tangent, 4 x 14 mm,
10/20 mm c/c
Perforering: 21,3%

Unity 3, Ø3,5 mm,
8⅓ mm c/c
Perforering: 17,2%

Unity 4, Ø4 mm,
10 mm c/c
Perforering: 12,2%

U8|15|20,
Ø8mm, Ø15 mm, Ø20 mm
Perforering: 10,8%

Unity 9, 9 x 9 mm,
20 mm c/c
Perforering: 18.9%
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BELGRAVIA

B

E

A

MONTAGEANVISNING Modul 600 x 600 mm

Förklaring:
Väggprofil eller skuggprofil
Bärprofil T15 eller T24
Tvärprofil T15 eller T24, 1200 mm
Tvärprofil T15 eller T24, 600 mm
X
C
A = Max. 400 mm

D
B = Max.1200 mm

C = Max. 600 mm

D = 600/1200 mm

Justerbar pendel (typen beror på monteringshöjden)
Fig. 1

E = Min. 120 mm

God praxis: Användning av rena bomullsvantar vid hanteringen av produkten säkerställer ett bra resultat och ett tak utan fingeravtryck.

300 mm

1
2
MARKERING OCH VÄGGPROFIL

HÖRN

• Märk ut väggprofilernas placering på väggar och pelare utifrån
önskad innertakshöjd.

• Invändiga hörn (1): Gera delvis och låt ändarna överlappa
varandra, såvida inget annat anges i beskrivningen.

• Montera väggprofilerna med ett skruvavstånd på högst 300 mm.
Välj typ av infästning efter underlaget.

• Utvändiga hörn (2): måste alltid geras.

2

1

INDELNING

PENDLAR

• Dela in takytan med början i rummets mitt eller enligt gällande
takplaner.

• Fäst justerbara pendlar (1) med ögleskruv eller liknande på ett
säkert sätt till bjälklaget.

• Placeringen av armaturer och ventilationsdon kan påverka
indelningen.

• Direktfäste (2) skruvas fast i bjälklaget.

• Första bärprofilen placeras högst 600 mm från väggen. Övriga
bärprofiler monteras med högst 600/1200 mm avstånd.

• Första pendeln placeras högst 400 mm från väggen. Övriga
pendlar placeras med högst 1200 mm avstånd.
• Om undertaket kommer att utsättas för belastning, t.ex. armaturer
eller liknande, ska extra upphängning utföras.
• Se även avstånd i figur 1.
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BELGRAVIA

MONTAGEANVISNING Modul 600 x 600 mm

BÄRPROFILER

TVÄRPROFILER

• Montera bärprofilerna parallellt och se till att slitsarna hamnar
vinkelrätt mot varandra.

• För in tvärprofilens hake i bärprofilens slits tills det klickar.

• Foga ihop bärprofilerna i längdriktningen.
• Tillpassa profilerna med plåtsax, bågfil eller kapsåg med
specialklinga.

• Vid montering i en slits där det redan sitter en tvärprofil från motsatt
håll ska den nya tvärprofilen placeras till vänster om den redan
monterade.

• Kontrollera att det finns en pendel mellan bärprofilernas ändskarv
och utstansningen för sprinkler.

JUSTERING

MONTERING

• Kontrollera att alla profiler är korrekt inpassade när hela bärverket
har monterats.

• Använd alltid rena bomullshandskar vid hantering av
undertaksskivorna.

• Justera pendlarna så att de är spända och takytan är plan.

• Montera elementen genom att vinkla upp elementet mellan
T-profilerna.

TILLPASSNING

FÖRSTÄRKNING VID ARMATURER

• Tillpassa elementen från framsidan med en fintandad så

• För modulstorlekar upp till 625 x 625 utan perforering Tangent och
Unity i enheter upp till 3 kg kan monteras direkt i panelen utan
förstärkning.
• För större moduler eller moduler med perforering Tangent behöver
en avlastningsskiva av tillräcklig styrka monteras bakom Belgraviaskivan.
• Avlastningsskivan ska nå ända ut på bärprofilerna så att vikten
överförs till dem.
• Den totala vikten får inte vara större än 3 kg för varje m² undertak.
Vid belastningar större än 3 kg/m² behöver fler pendlar användas.
• Vid större belastningar måste armaturerna avlastas på underlaget,
så att de inte belastar undertaket.
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BELGRAVIA

DETALJER
BELGRAVIA I BÄRVERKSSYSTEM S15 ELLER S24 DIREKT MOT VÄGG
Pendel

Tvärprofil
(skär till storlek)

Tvärprofil

Väggprofil
Skuggprofil

Belgravia

Belgravia

Bärprofil T24

8 mm plastplugg som
stöd för tvärprofilen

BELGRAVIA I BÄRVERKSSYSTEM S15 ELLER S24 MED FRISEN PLAZA
Pendel

Tvärprofil T40

Skuggprofil

Plaza

Tvärprofil

Väggprofil

Belgravia

Bärprofil T24

BELGRAVIA I BÄRVERKSSYSTEM S15 ELLER S24 MED FAST FRIS
Väggskena
Väggskena

Tvärprofil

Tectopanel
600 x 1200
(skär till storlek)

Pendel

Bärprofil

Tvärprofil T40

Tvärprofil

Belgravia

Kantprofil

12,5 mm gipsskiva
enligt leverantörens
anvisningar

BELGRAVIA I BÄRVERKSSYSTEM S15 ELLER S24 MED ALTERNATIVA FRISLÖSNINGAR
Nonius pendel

Tvärprofil

Fris enligt leverantörens
anvisningar

Väggprofil
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Belgravia

Bärprofil

Fris enligt
leverantörens
anvisningar

BELGRAVIA

TILLBEHÖR

Bärprofil T24

38

PRODUKTNAMN

SAP NR.

B x L x H (mm)

467385

24 x 3700 x 38

467388
467389

24 x 600 x 38
24 x 1200 x 38

24

DANOPOR
Extra ljudabsorberande och -dämpande
fyllning.

Tvärprofil T24

38

Mineralull i förseglade plastpåsar.
Ingen risk för dammpartiklar.

24

STORLEKAR

15 x 3700 x 38

593507
593510

15 x 600 x 38
15 x 1200 x 38

Tvärprofil T40 (galvaniserad)

316299
316297

40 x 600 x 38
40 x 1200 x 38

Väggprofil
typ MIE2024

434023

20 x 3000 x 24

Skuggprofil typ
MS15

316335

15+15  x 3000 / 8+25

Utvändigt hörn för
väggprofil

109100

för 24 mm väggprofil

Invändigt hörn för
väggprofil

109102

för 24 mm väggprofil

Utvändigt hörn för
väggprofil

316310

för 15 mm väggprofil

Invändigt hörn för
väggprofil

316312

för 15 mm väggprofil

Väggskena

316346

32 x 3000 x 41

Justerbar pendel
Storlekarna indikerar
min- och maxlängd

469861
469868
469872
469876
469878
469880
469881

165 - 280
315 - 580
510 - 970
630 - 1210
755 - 1460
900 - 1750
1020 - 1990

Låsclips

430744

-

Dekorationsclips

198242

-

38

593513

Bärprofil T15

Tvärprofil T15

38

15

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

15

PLUGS
Plug till Belgravia m/24 mm T-profiler i
väggprofil 316325
SAP Nr. 430801

8x19x24 mm
Plug til Belgravia m/24 mm T-profiler i
vægliste 316335
SAP Nr. 430864

8x10,5x24 mm
Plug till Belgravia m/15 mm T-profiler i
väggprofil 316325
SAP Nr. 430859

8x14,5x15 mm
Plug till Belgravia m/15 mm T-profiler i
väggprofil 316335
SAP Nr. 430863

Armaturupphäng

198896

-

Bättringsfärg
Vit färg till
färdigmålade
undertaksskivor

198956

100 mm NCS 0700

8x10,5x15 mm

Knauf Danoline Demonterbart T-profilsundertak 33

Aarhus Arkitekterna, Hamlet Privatsjukhus, Danmark, Markant, Globe

VISSTE DU ATT ...
kartongen i gipsskivorna tillverkas
av 100 % återvunnen cellulosa
som hålls samman av naturlig
stärkelse?

MARKANT
DEMONTERBART T-PROFILSUNDERTAK
Indraget bärverk med markant skuggeffekt. Klassiskt och
mycket tåligt akustiskt undertak. Mycket enkel att montera
och demontera.

MARKANT

DEMONTERBART T-PROFILSUNDERTAK

MARKANT
STORLEKAR
600 x 600 x 12,5 mm
625 x 625 x 12,5 mm
YTA
Standard vitmålad yta (ligger närmast RAL 9003, glans 5)
Andra färger levereras på beställning.
DANSK KVALITETSMÄRKNING FÖR INOMHUSMILJÖ (DIM)
Tidsvärde: 10 dagar. Partikelemission: låg (< 0,75 mg)
RENGÖRING
Damm tas bort med en torr dammtrasa eller dammsugare.
Märken kan tas bort med en fuktad trasa med normala
rengöringsmetoder och milda rengöringsmedel.
INOMHUSKLIMAT
Produkten är utformad för att fungera under normal användning.
Testat vid 90 % relativ luftfuktighet och 30°C. Produkten tål en
omgivningstemperatur på upp till 50 °C.
LJUSREFLEKTANS
Globe: 72,8%
Quadril: 75,1%
Micro: 72,1%
Regula: 82,6%

CERTIFIKAT
−− Försäkran om överensstämmelse

BÄRFÖRMÅGA

(EN 14190)
−− Dansk kvalitetsmärkning för

1 / A / Obelastad

600 x 600
625 x 625

Globe, Quadril,
Micro, Regula

2 / A / 30 N

600 x 600
625 x 625

Globe, Quadril,
Micro, Regula

2 / B / Obelastad

600 x 600
625 x 625

Globe, Quadril,
Micro, Regula

inomhusmiljö (DIM)

BRANDKLASS
A2-s1,d0
TÅLIGHET
Tillverkad av robust material med utmärkt tryckhållfasthet. Vid
normal användning är produktens egenskaper oförändrade
utan någon nedbrytning av materialet över tiden.
VIKT
Riktvärde för skivans vikt: 9,45 – 10,20 kg/m².
Detta beror på tjocklek och perforeringstyp i samtliga fall.
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MARKANT

DEMONTERBART T-PROFILSUNDERTAK

MARKANT
AKUSTIK

KANTER

α
1,0
0,8
0,6
0,4

Kant E

0,2

Indragen T-profil

0,0
125

250

500

1000

2000

4000

α

0,45

0,65

0,80

0,65

0,55

0,45

α

0,45

0,60

0,70

0,65

0,60

0,45

α

0,40

0,55

0,65

0,60

0,60

0,55

α

0,40

0,20

0,10

0,05

0,05

0,05

Globe, 200 mm nedpendling, utan mineralull

αw: 0,60, NRC: 0,65

Quadril, 200 mm nedpendling, utan mineralull αw: 0,60, NRC: 0,65
Micro, 200 mm nedpendling, utan mineralull

αw: 0,65, NRC: 0,60

Regula, 200 mm nedpendling, utan mineralull αw: 0,10, NRC: 0,05

För akustikdata om alternativa lösningar, se
„Absorptionsdata“ på knaufdanoline.se
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Hz

S15 eller S24
Till Globe, Quadril och
Micro.

MARKANT

PERFORERING
Finns även som Regula.
Andra perforeringsmönster tillverkas på beställning.

Globe, Ø6 mm,
15 mm c/c
Perforering: 10,2%

Quadril, 12 x 12 mm,
30 mm c/c
Perforering: 13%

Micro, 3 x 3 mm,
8,3 mm c/c
Perforering: 10,2%
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MARKANT

E

B

A

MONTAGEANVISNING Modul 600 x 600 mm

Förklaring:

Väggprofil eller skuggprofil
Bärprofil T15 eller T24
Tvärprofil T15 eller T24, 1200 mm
Tvärprofil T15 eller T24, 600 mm
Justerbar pendel (typen beror på monteringshöjden)

X
C
A = Max. 400 mm

D
B = Max. 1200 mm

C = Max. 600 mm D = 600/1200 mm

Fig. 1

E = Min. 120 mm

God praxis: Användning av rena bomullsvantar vid hanteringen av produkten säkerställer ett bra resultat och ett tak utan fingeravtryck.

300 mm

1
2
MARKERING OCH VÄGGPROFIL

HÖRN

• Märk ut väggprofilernas placering på väggar och pelare utifrån
önskad innertakshöjd.

• Invändiga hörn (1): Gera delvis och låt ändarna överlappa
varandra, såvida inget annat anges i beskrivningen. Avsluta ev.
med ett skyddshölje.

• Montera väggprofilerna med ett skruvavstånd på högst 300 mm.
Välj typ av infästning efter underlaget.

• Utvändiga hörn (2): måste alltid geras. Avsluta ev. med ett
skyddshölje.

2

1

INDELNING

PENDLAR

• Dela in takytan med början i rummets mitt eller enligt gällande
takplaner.

• Fäst justerbara pendlar (1) med ögleskruv eller liknande på ett
säkert sätt till bjälklaget.

• Placeringen av armaturer och ventilationsdon kan påverka
indelningen.

• Direktfäste (2) skruvas fast i bjälklaget.

• Första bärprofilen placeras högst 600 mm från väggen. Övriga
bärprofiler monteras med högst 600/1200 mm avstånd.

• Första pendeln placeras högst 400 mm från väggen. Övriga
pendlar placeras med högst 1200 mm avstånd.
• Om undertaket kommer att utsättas för belastning, t.ex. armaturer
eller liknande, ska extra upphängning utföras.
• Se även avstånd i figur 1.
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MARKANT

MONTAGEANVISNING Modul 600 x 600 mm

BÄRPROFILER

TVÄRPROFILER

• Montera bärprofilerna parallellt och se till att slitsarna hamnar
vinkelrätt mot varandra.

• För in tvärprofilens hake i bärprofilens slits tills det klickar.

• Foga ihop bärprofilerna i längdriktningen.
• Tillpassa profilerna med plåtsax, bågfil eller kapsåg med
specialklinga.

• Vid montering i en slits där det redan sitter en tvärprofil från motsatt
håll ska den nya tvärprofilen placeras till vänster om den redan
monterade.

• Kontrollera att det finns en pendel mellan bärprofilernas ändskarv
och utstansningen för sprinkler.

JUSTERING

MONTERING

• Kontrollera att alla profiler är korrekt inpassade när hela bärverket
har monterats.

• Använd alltid rena bomullshandskar vid hantering av
undertaksskivorna.

• Justera pendlarna så att de är spända och takytan är plan.

• Montera elementen genom att vinkla upp elementet mellan
T-profilerna.
• Kontrollera att alla kambeslag vilar på bärprofilerna och att skivans
kanter ligger ner mellan profilernaå att skivan är fixerad.

TILLPASSNING

FÖRSTÄRKNING VID ARMATURER

• Tillpassa elementen från framsidan med en fintandad såg.

• För modulstorlekar upp till 625 x 625 utan perforering Tangent
i enheter upp till 3 kg kan monteras direkt i panelen utan
förstärkning.

• Om skivan ska kapas där det har monterats kambeslag måste de
först tas av.
• Grip tag i beslaget med en tång och vricka försiktigt av det.
• Nya beslag kan tryckas i med kambeslagstången som kan erhållas
från Knauf Danoline.

• För större moduler eller moduler med perforering Tangent och Unity
behöver en avlastningsskiva av tillräcklig styrka monteras bakom
Markant-skivan.
• Avlastningsskivan ska nå ända ut på bärprofilerna så att vikten
överförs till dem.
• Den totala vikten får inte vara större än 3 kg för varje m² undertak.
Vid belastningar större än 3 kg/m² behöver fler pendlar användas.
• Vid större belastningar måste armaturerna avlastas på underlaget,
så att de inte belastar undertaket.
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MARKANT

DETALJER
MARKANT I BÄRVERKSSYSTEM S15 ELLER S24 DIREKT MOT VÄGG
Pendel

Tvärprofil
(skär till storlek)

Skuggprofil

Markant

Tvärprofil

Bärprofil

Markant

Väggprofil

Markant Regula tillskuren
och utrustad med extra
kambeslag

MARKANT I BÄRVERKSSYSTEM S15 ELLER S24 MED FRISEN PLAZA
Pendel

Tvärprofil

Skuggprofil

Plaza

Tvärprofil

Väggprofil

Markant

Bärprofil

MARKANT I BÄRVERKSSYSTEM S15 ELLER S24 MED FAST FRIS

Väggskena

Tectopanel
(skär till storlek)

Tvärprofil
T40

Väggskena

Pendel

Tvärprofil
T40

Tvärprofil

Bärprofil

Markant

Kantprofil

12,5 mm gipsskiva
enligt leverantörens
anvisningar

MARKANT I BÄRVERKSSYSTEM S15 ELLER S24 MED ALTERNATIVA FRISLÖSNINGAR
Nonius
pendel
Tvärprofil

Fris enligt
leverantörens
anvisningar

Väggprofil
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Markant

Bärprofil

Fris enligt
leverantörens
anvisningar

MARKANT

TILLBEHÖR
SAP NR.

B x L x H (mm)

Bärprofil T24

467385

24 x 3700 x 38

38

PRODUKTNAMN

38

Extra ljudabsorberande och
-dämpande fyllning.
Mineralull i förseglade plastpåsar.

24

Tvärprofil T24

DANOPOR

467388
467389

24 x 600 x 38
24 x 1200 x 38

Ingen risk för dammpartiklar.

24

STORLEKAR
38

Bärprofil T15

593513

15 x 3700 x 38

600 x 600 x 50 mm

15

593507
593510

15 x 600 x 38
15 x 1200 x 38

Tvärprofil T40 (galvaniserad)

316299
316297

40 x 600 x 38
40 x 1200 x 38

Väggprofil
typ MIE2024

434023

20 x 3000 x 24

Skuggprofil
typ MS10

316330

19+11  x 3000 / 13+19

Utvändigt hörn för
väggprofil

109100
172920

för 24 mm väggprofil
för 19 mm väggprofil

Invändigt hörn för
väggprofil

109102
172921

för 24 mm väggprofil
för 19 mm väggprofil

Väggskena

316346

32 x 3000 x 41

Justerbar pendel
Storlekarna indikerar
min- och maxlängd

469861
469868
469872
469876
469878
469880
469881

165 - 280
315 - 580
510 - 970
630 - 1210
755 - 1460
900 - 1750
1020 - 1990

Låsclips (till Markant
Fällbar)

316313

-

Kambeslag

198364

40 x 40 1/11

Kambeslagstång

198353

-

Plug till Markant
m/15 mm T-profiler i
väggprofil 316325 och
skuggprofil 316330

430861

12,5x14,5x15

Plug till Markant m/24
mm T-profiler i väggprofil 316325

430828

12,5x19x24

Skivclips

113734

-

Dekorationsclips

198242

-

Armaturupphäng

198896

-

Bättringsfärg. Vit färg
till färdogmålade undertaksskivor

198956

100 mm NCS 0700

38

Tvärprofil T15

600 x 600 x 25 mm

12,5

15

MARKANT SWING
Markant finns även tillgänglig med
en speciell fällbar funktion som
underlättar åtkomst till hålrummet.
Markant fällbar är ett utmärkt val då
låg konstruktionshöjd är önskvärd
(63mm). De nedfällda plattorna
kan hänga kvar i bärverket under
pågående arbete.
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PEUGEOT, Colmar, Architect: Céline OFFENBURGER, France, Plaza, Unity 3

VISSTE DU ATT ...
tack vare sin tålighet kan
perforerade gipsskivor
vara helt integrerade med
väggkonstruktionen och
därigenom skapa en enhetlig
väggyta med akustisk prestanda?

PLAZA
DEMONTERBART T-PROFILSUNDERTAK
Enkel, funktionell och stilren design Okomplicerat
akustiktak med synligt bärverk. Hållbart undertak som är
lätt att montera.

PLAZA

DEMONTERBART T-PROFILSUNDERTAK

PLAZA
STORLEKAR
600 x 600 x 9,5 mm*
600 x 1200 x 9,5 mm*
600 x 600 x 12,5 mm
600 x 1200 x 12,5 mm*
625 x 625 x 12,5 mm
625 x 1250 x 12,5 mm*
* Inte tillgänglig med perforeringen Tangent och Unity
YTA
Standard vitmålad yta (ligger närmast RAL 9003, glans 5)
Andra färger levereras på beställning
DANSK KVALITETSMÄRKNING FÖR INOMHUSMILJÖ (DIM)
Tidsvärde: 10 dagar. Partikelemission: låg (< 0,75 mg)
RENGÖRING
Damm tas bort med en torr dammtrasa eller dammsugare.
Märken kan tas bort med en fuktad trasa med normala
rengöringsmetoder och milda rengöringsmedel.
INOMHUSKLIMAT
Produkten är utformad för att fungera under normal
användning. Testat vid 90 % relativ luftfuktighet och 30 °C.
Produkten tål en omgivningstemperatur på upp till 50 °C.
LJUSREFLEKTANS
Globe: 72,8%
Quadril: 75,1%
Micro: 72,1%
Tangent: 70,9%
Regula: 82,6%

Unity
Unity
Unity
Unity

3: 69,2%
4: 72,5%
8|15|20: 72,2%
9: 71,6%

CERTIFIKAT

BÄRFÖRMÅGA
1 / A / Obelastad

−− FDES LCA-deklaration

600 x 600
625 x 625

Globe, Quadril, Micro,
Tangent, Regula, Unity 3,
Unity 4, Unity 9,
Unity 8|15|20

2 / A / Obelastad

600 x1200
625 x 1250

G1F, Q1F, M1F, R

2 / A / 30 N

600 x 600
625 x 625

Globe, Quadril, Micro,
Regula

2 / B / Obelastad

600 x 600
625 x 625

Globe, Quadril, Micro,
Regula

−− Försäkran om överensstämmelse
(EN 14190)
−− Dansk kvalitetsmärkning för
inomhusmiljö (DIM)

BRANDKLASS
A2-s1,d0
TÅLIGHET
Tillverkad av robust material med utmärkt tryckhållfasthet. Vid
normal användning är produktens egenskaper oförändrade
utan någon nedbrytning av materialet över tiden.
VIKT
Riktvärde för skivans vikt: 7,80 – 8,70 (9,5 mm) / 9,00 – 9,90
(12,5 mm) kg/m². Detta beror på tjocklek och perforeringstyp
i samtliga fall.
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PLAZA

DEMONTERBART T-PROFILSUNDERTAK

PLAZA
AKUSTIK

KANTER

α
1.0
0.8
0.6
0.4

Kant A

0.2

Synligt bärverk

0.0

S15 eller S24

α

125

250

500

1000

2000

4000

0.45

0.65

0.80

0.65

0.55

0.45

α

0.45

0.60

0.70

0.65

0.60

0.45

α

0.40

0.55

0.65

0.60

0.60

0.55

α

0.45

0.65

0.80

0.75

0.75

0.75

α

0.50

0.80

0.85

0.75

0.75

0.80

α

0.45

0.75

0.80

0.70

0.65

0.60

α

0.40

0.55

0.60

0.60

0.50

0.50

α

0.45

0.75

0.85

0.75

0.75

0.65

α

0.40

0.20

0.10

0.05

0.05

0.05

Globe, 200 mm nedpendling, utan mineralull
Quadril, 200 mm nedpendling, utan mineralull
Micro, 200 mm nedpendling, utan mineralull

Hz

αw: 0,60, NRC: 0,65
αw: 0,60, NRC: 0,65
αw: 0,65, NRC: 0,60

Tangent, 200 mm nedpendling, utan mineralull

αw: 0,80, NRC: 0,75

Unity 3, 200 mm nedpendling, utan mineralull

αw: 0,80, NRC: 0,80

Unity 4, 200 mm nedpendling, utan mineralull

αw: 0,70, NRC: 0,75

Unity 8|15|20, 200 mm nedpendling, utan mineralull αw: 0,60, NRC: 0,55
Unity 9, 200 mm nedpendling, utan mineralull

αw: 0.75, NRC: 0.80

Regula, 200 mm nedpendling, utan mineralull

αw: 0,10, NRC: 0,05

För akustikdata om alternativa lösningar, se
„Absorptionsdata“ på knaufdanoline.se
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Till Globe, Quadril, Micro
och Tangent

Kant A-Plus [A+]
Synligt bärverk
Till Unity 3, Unity 4,
Unity 9 och U 8|15|20

PLAZA

PERFORERING
Finns även som Regula.
Andra perforeringsmönster tillverkas på beställning.

Globe, Ø6 mm,
15 mm c/c
Perforering: 10,2%

Quadril, 12 x 12 mm,
30 mm c/c
Perforering: 13%

Micro, 3 x 3 mm,
8,3 mm c/c
Perforering: 10,2%

Tangent, 4 x 14 mm,
10/20 mm c/c
Perforering: 21,3%

Unity 3, Ø3,5 mm,
8⅓ mm c/c
Perforering: 17,2%

Unity 4, Ø4 mm,
10 mm c/c
Perforering: 12,2%

U8|15|20,
Ø8mm, Ø15 mm, Ø20 mm
Perforering: 10,8%

Unity 9, 9 x 9 mm,
20 mm c/c
Perforering: 18,9%
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PLAZA

E

B

A

MONTAGEANVISNING Modul 600 x 600 mm

Förklaring:
Väggprofil eller skuggprofil
Bärprofil T15 eller T24
Tvärprofil T15 eller T24, 1200 mm
Tvärprofil T15 eller T24, 600 mm
X
C

Justerbar pendel (typen beror på
monteringshöjden)

D

Fig. 1
A = Max. 400 mm

B = Max. 1200 mm

C = Max. 600 mm D = 600/1200 mm

E = Min. 120 mm

God praxis: Användning av rena bomullsvantar vid hanteringen av produkten säkerställer ett bra resultat och ett tak utan fingeravtryck.

300 mm

1
2
MARKERING OCH VÄGGPROFIL

HÖRN

• Märk ut väggprofilernas placering på väggar och pelare utifrån
önskad innertakshöjd.

• Invändiga hörn (1): Gera delvis och låt ändarna överlappa
varandra, såvida inget annat anges i beskrivningen. Avsluta ev.
med ett skyddshölje.

• Montera väggprofilerna med ett skruvavstånd på högst 300 mm.
Välj typ av infästning efter underlaget.

• Utvändiga hörn (2): Gera alltid och avsluta ev. med ett skyddshölje.

2

1

INDELNING

PENDLAR

• Dela in takytan med början i rummets mitt eller enligt gällande
takplaner.

• Fäst justerbara pendlar (1) med ögleskruv eller liknande på ett
säkert sätt till bjälklaget.

• Placeringen av armaturer och ventilationsdon kan påverka
indelningen.

• Direktfäste (2) skruvas fast i bjälklaget.

• Första bärprofilen placeras högst 600 mm från väggen. Övriga
bärprofiler monteras med högst 600/1200 mm avstånd.

• Första pendeln placeras högst 400 mm från väggen. Övriga
pendlar placeras med högst 1200 mm avstånd.
• Om undertaket kommer att utsättas för belastning, t.ex. armaturer
eller liknande, ska extra upphängning utföras.
• Se även avstånd i figur 1.
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PLAZA

MONTAGEANVISNING Modul 600 x 600 mm

BÄRPROFILER

TVÄRPROFILER

• Montera bärprofilerna parallellt och se till att slitsarna hamnar
vinkelrätt mot varandra.

• För in tvärprofilens hake i bärprofilens slits tills det klickar.

• Foga ihop bärprofilerna i längdriktningen.
• Tillpassa profilerna med plåtsax, bågfil eller kapsåg med
specialklinga.

• Vid montering i en slits där det redan sitter en tvärprofil från motsatt
håll ska den nya tvärprofilen placeras till vänster om den redan
monterade.

• Kontrollera att det finns en pendel mellan bärprofilernas ändskarv
och utstansningen för sprinkler.

JUSTERING

MONTERING

• Kontrollera att alla profiler är korrekt inpassade när hela bärverket
har monterats.

• Använd alltid rena bomullshandskar vid hantering av
undertaksskivorna.

• Justera pendlarna så att de är spända och takytan är plan.

• Montera elementen.

TILLPASSNING

FÖRSTÄRKNING VID ARMATURER

• Tillpassa elementen från framsidan.

• För modulstorlekar upp till 625 x 625 utan perforering Tangent
och Unity i enheter upp till 3 kg kan monteras direkt i panelen utan
förstärkning.
• För större moduler eller moduler med perforering Tangent behöver
en avlastningsskiva av tillräcklig styrka monteras bakom Plazaskivan.
• Avlastningsskivan ska nå ända ut på bärprofilerna så att vikten
överförs till dem.
• Den totala vikten får inte vara större än 3 kg för varje m² undertak.
Vid belastningar större än 3 kg/m² behöver fler pendlar användas.
• Vid större belastningar måste armaturerna avlastas på underlaget,
så att de inte belastar undertaket.
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PLAZA

DETALJER
PLAZA I BÄRVERKSSYSTEM S15 ELLER S24 DIREKT MOT VÄGG

Pendel

Tvärprofil
(skär till storlek)

Väggprofil

Plaza

Tvärprofil

Skuggprofil

Bärprofil

PLAZA I BÄRVERKSSYSTEM S15 ELLER S24 MED FAST FRIS
Tvärprofil eller
bärprofil

Fris enligt leverantörens
anvisningar

Väggprofil

Plaza

Tvärprofil

Fris enligt leverantörens
anvisningar

Bärprofil
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Plaza

Skuggprofil

Fris enligt leverantörens
anvisningar

Nonius pendel

Fris enligt leverantörens
anvisningar

PLAZA

TILLBEHÖR
SAP NR.

B x L x H (mm)

Bärprofil T24

467385

24 x 3700 x 38

38

PRODUKTNAMN

38

Extra ljudabsorberande och -dämpande
fyllning.
Mineralull i förseglade plastpåsar.

24

Tvärprofil T24

DANOPOR

467388
467389

24 x 600 x 38
24 x 1200 x 38

Ingen risk för dammpartiklar.

24

Bärprofil T15

38

STORLEKAR

593513

15 x 3700 x 38
15 x 600 x 38
15 x 1200 x 38

Tvärprofil T40
(galvaniserad)

316299
316297

40 x 600 x 38
40 x 1200 x 38

Väggprofil
typ MIE2024

434023

20 x 3000 x 24

Skuggprofil typ
MS15

316335

15+15  x 3000 / 8+25

Skuggprofil typ
MS10

316330

19+11  x 3000 / 13+19

Utvändigt hörn för
väggprofil

109100

för 24 mm väggprofil

Invändigt hörn för
väggprofil

109102

för 24 mm väggprofil

Utvändigt hörn för
väggprofil

316310

för 15 mm väggprofil

Invändigt hörn för
väggprofil

316312

för 15 mm väggprofil

Väggskena

316346

32 x 3000 x 41

Justerbar pendel
Storlekarna
indikerar min- och
maxlängd

469861
469868
469872
469876
469878
469880
469881

165 - 280
315 - 580
510 - 970
630 - 1210
755 - 1460
900 - 1750
1020 - 1990

Skivclips

430744

-

Dekorationsclips

198242

-

Armaturupphäng

198896

-

Bättringsfärg
Vit färg till
färdigmålade
akustiktak

198956

100 mm NCS 0700

38

593507
593510

Tvärprofil T15

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

15

15
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Coda Architects, Bristols sjukhus, Storbritannien, Danotile Regula

VISSTE DU ATT ...
gipsskivor är så tåliga att de
till och med kan böjas till små
radier?

DANOTILE
DEMONTERBART T-PROFILSUNDERTAK
Hygieniskt undertak, lämpar sig för rum där det ställs
höga krav på rengöring. Vit foliebelagd yta med stilren
design. Hållbart undertak som tål starka rengöringsoch desinfektionsmedel med pH-värde på 2 till 13.
Renrumscertifierat gipsundertak.

DANOTILE

DEMONTERBART T-PROFILSUNDERTAK

DANOTILE
STORLEKAR
600 x 600 x 6,5 mm
600 x 1200 x 6,5 mm
600 x 600 x 9,5 mm
600 x 1200 x 9,5 mm
625 x 625 x 9,5 mm
YTA
Folieklädd med förimpregnerat, giftfritt vitt papper
RAL 9016 (NCS S0300-N). Glans 10
Testat för kemikaliebeständighet i enlighet med
DIN 68861, FIRA BS 3962 och NEMA LD-3-1991
DANSK KVALITETSMÄRKNING FÖR INOMHUSMILJÖ (DIM)
Tidsvärde: 10 dagar. Partikelemission: låg (< 0,75 mg)
RENGÖRING
Damm tas bort med en torr dammtrasa eller dammsugare.
Märken kan tas bort med en fuktad trasa med normala
rengöringsmetoder och milda rengöringsmedel.
INOMHUSKLIMAT
Produkten är utformad för att fungera under normal användning.
Testat vid 90 % relativ luftfuktighet och 30 °C. Produkten tål en
omgivningstemperatur på upp till 50 °C.
LJUSREFLEKTANS
86,3%

CERTIFIKAT

BÄRFÖRMÅGA

−− Renrumscertifikat (rapport från Céra-

2 / A / Obelastad

600 x 1200 x 6,5

1 / B / Obelastad

600 x 600 x 9,5
625 x 625 x 9,5

2 / B / 30N

600 x 600 x 9,5
625 x 625 x 9,5

BRANDKLASS
B-s1,d0

Labo)
−− Kemikaliebeständighet (rapport från
Céra-Labo)
−− Excell hygiencertifikat
−− FDES LCA-deklaration
−− Försäkran om överensstämmelse (EN
14190)
−− Dansk kvalitetsmärkning för
inomhusmiljö (DIM)

BRANDMOTSTÅND
30 min brandmotstånd (6,5 mm)
TÅLIGHET
Tålig och smutsavvisande yta. Tillverkad av robust material med
utmärkt tryckhållfasthet. Vid normal användning är produktens
egenskaper oförändrade utan någon nedbrytning av materialet
över tiden.
VIKT
Riktvärde för skivans vikt: 6,90 – 7,90 kg/m².
Detta beror på tjocklek i samtliga fall.
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DANOTILE

DEMONTERBART T-PROFILSUNDERTAK

DANOTILE
AKUSTIK

KANTER

α
1,0
0,8
0,6
0,4

Kant A

0,2

Synligt bärverk

0,0
α

125

250

500

1000

2000

4000

0,40

0,20

0,10

0,05

0,05

0,05

Regula, 200 mm nedpendling, utan mineralull

Hz

αw: 0,10, NRC: 0,05

För akustikdata om alternativa lösningar, se
„Absorptionsdata“ på knaufdanoline.se

HYGIEN

Danotile tål omfattande rengöring med starka desinfektionsoch rengöringsmedel med mycket höga pH-värden (upp till pH
13) och mycket låga pH-värden ( ned till pH 2,5). Danotile har
också testas för luftburna partiklar i enlighet med ISO 14644-1
och är klassad som ISO 5.
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S15 eller S24
Till Regula

DANOTILE

PERFORERING
Finns endast som Regula.
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DANOTILE

E

B

A

MONTAGEANVISNING Modul 600 x 600 mm

Förklaring:

Väggprofil eller skuggprofil
Bärprofil T15 eller T24
Tvärprofil T15 eller T24
Tvärprofil T15 eller T24

X
C
A = Max. 400 mm

Justerbar pendel (typen beror på monteringshöjden)

D

Fig. 1

B = Max. 1200 mm

C = Max. 600 mm D = 600/1200 mm

E = Min. 120 mm

God praxis: Användning av rena bomullsvantar vid hanteringen av produkten säkerställer ett bra resultat och ett tak utan fingeravtryck.

300 mm

1
2
MARKERING OCH VÄGGPROFIL

HÖRN

• Märk ut väggprofilernas placering på väggar och pelare utifrån
önskad innertakshöjd.

• Invändiga hörn (1): Gera delvis och låt ändarna överlappa
varandra, såvida inget annat anges i beskrivningen. Avsluta ev.
med ett skyddshölje.

• Montera väggprofilerna med ett skruvavstånd på högst 300 mm.
Välj typ av infästning efter underlaget.

• Utvändiga hörn (2): Gera alltid och avsluta ev. med ett skyddshölje.

2

1

INDELNING

PENDLAR

• Dela in takytan med början i rummets mitt eller enligt gällande
takplaner.

• Fäst justerbara pendlar (1) med ögleskruv eller liknande på ett
säkert sätt till bjälklaget.

• Placeringen av armaturer och ventilationsdon kan påverka
indelningen.

• Direktfäste (2) skruvas fast i bjälklaget.

• Första bärprofilen placeras högst 600 mm från väggen. Övriga
bärprofiler monteras med högst 600/1200 mm avstånd.

• Första pendeln placeras högst 400 mm från väggen. Övriga
pendlar placeras med högst 1200 mm avstånd.
• Om undertaket kommer att utsättas för belastning, t.ex. armaturer
eller liknande, ska extra upphängning utföras.
• Se även avstånd i figur 1.
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DANOTILE

MONTAGEANVISNING Modul 600 x 600 mm

BÄRPROFILER

TVÄRPROFILER

• Montera bärprofilerna parallellt och se till att slitsarna hamnar
vinkelrätt mot varandra.

• För in tvärprofilens hake i bärprofilens slits tills det klickar.

• Foga ihop bärprofilerna i längdriktningen.
• Tillpassa profilerna med plåtsax, bågfil eller kapsåg med
specialklinga.

• Vid montering i en slits där det redan sitter en tvärprofil från motsatt
håll ska den nya tvärprofilen placeras till vänster om den redan
monterade.

• Kontrollera att det finns en pendel mellan bärprofilernas ändskarv
och utstansningen för sprinkler.

JUSTERING

MONTERING

• Kontrollera att alla profiler är korrekt inpassade när hela bärverket
har monterats.

• Använd alltid rena bomullshandskar vid hantering av
undertaksskivorna.

• Justera pendlarna så att de är spända och takytan är plan.

• Montera elementen.

TILLPASSNING

FÖRSTÄRKNING VID ARMATURER

• Tillpassa elementen från framsidan.

• För modulstorlekar upp till 625 x 625 med minsta tjocklek 9
mm vid enheter upp till 3 kg kan monteras direkt i panelen utan
förstärkning.
• För större moduler eller moduler med tjocklek 6 mm behöver en
avlastningsskiva av tillräcklig styrka monteras bakom Danotileskivan.
• Avlastningsskivan ska nå ända ut på bärprofilerna så att vikten
överförs till dem.
• Den totala vikten får inte vara större än 3 kg för varje m² undertak.
Vid belastningar större än 3 kg/m² behöver fler pendlar användas.
• Vid större belastningar måste armaturerna avlastas på underlaget,
så att de inte belastar undertaket.
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DANOTILE

DETALJER
DANOTILE I BÄRVERKSSYSTEMS15 ELLER S24 DIREKT MOT VÄGG

Tvärprofil
(skär till storlek)

Väggprofil

Pendel

Tvärprofil

Skuggprofil
Danotile

Bärprofil

DANOTILE I BÄRVERKSSYSTEM S15 ELLER S24 MED FAST FRIS
Tvärprofil eller
bärprofil

Fris enligt leverantörens
anvisningar

Väggprofil

Danotile

Skuggprofil

Fris enligt leverantörens
anvisningar

Tvärprofil

Fris enligt leverantörens
anvisningar

Bärprofil
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Danotile

Fris enligt leverantörens
anvisningar

DANOTILE

TILLBEHÖR
SAP NR.

B x L x H (mm)

467385

24 x 3700 x 38

467388
467389

24 x 600 x 38
24 x 1200 x 38

593513

15 x 3700 x 38

593507
593510

15 x 600 x 38
15 x 1200 x 38

Väggprofil
typ MIE2024

434023

20 x 3000 x 24

Väggprofil typ MS15

316335

15+15  x 3000 / 8+25

Väggprofil typ MS10

316330

19+11  x 3000 / 13+19

Utvändigt hörn för väggprofil

109100

för 24 mm väggprofil

Invändigt hörn för väggprofil

109102

för 24 mm väggprofil

Utvändigt hörn för väggprofil

316310

för 15 mm väggprofil

Invändigt hörn för väggprofil

316312

för 15 mm väggprofil

Justerbar pendel
Storlekarna indikerar min- och
maxlängd

469861
469868
469872
469876
469878
469880
469881

165 - 280
315 - 580
510 - 970
630 - 1210
755 - 1460
900 - 1750
1020 - 1990

Skivclips

430744

-

Dekorationsclips

198242

-

Armaturupphäng

198896

-

Bärprofil T24

38

PRODUKTNAMN

Tvärprofil T24

38

24

Bärprofil T15

38

24

Tvärprofil T15

38

15

15
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House of Fraser, Stormarknad, London, England, Medley

VISSTE DU ATT ...
gipsen som används för att
tillverka Knauf Danolines
produkter är förstärkt med
glasfiber?

MEDLEY
DEMONTERBART T-PROFILSUNDERTAK
Matt, dammavvisande folieyta. Tåligt undertak med stor
mekanisk hållfasthet. Lätt att montera och rengöra

MEDLEY

DEMONTERBART T-PROFILSUNDERTAK

MEDLEY
STORLEKAR
600 x 600 x 9,5 mm
YTA
Foliebelagt med impregnerat snyggt färgat papper.
(äggskal vit).
Ljushärdighet ≥ 6 enligt EN 15817
DANSK KVALITETSMÄRKNING FÖR INOMHUSMILJÖ (DIM)
Tidsvärde: 10 dagar
Partikelemission: låg (< 0,75 mg)
RENGÖRING
Damm tas bort med en torr dammtrasa eller dammsugare.
Märken kan tas bort med en fuktad trasa med normala
rengöringsmetoder och milda rengöringsmedel.
INOMHUSKLIMAT
Produkten är utformad för att fungera under normal användning.
Testat vid 90 % relativ luftfuktighet och 30 °C. Produkten tål en
omgivningstemperatur på upp till 50 °C.
LLJUSREFLEKTANS
77,7%
BÄRFÖRMÅGA
2 / A / Obelastad
2 / B / 30N
2 / B / Obelastad
BRANDKLASS

CERTIFIKAT
−− FDES LCA-deklaration
−− Försäkran om överensstämmelse (EN
14190)
−− Dansk kvalitetsmärkning för
inomhusmiljö (DIM)

B-s1,d0
TÅLIGHET
Tålig och smutsavvisande yta. Tillverkad av robust material med
utmärkt tryckhållfasthet. Vid normal användning är produktens
egenskaper oförändrade utan någon nedbrytning av materialet
över tiden.
VIKT
Riktvärde för skivans vikt: 8,10 – 8,70 kg/m².
Detta beror på tjocklek i samtliga fall.
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MEDLEY

DEMONTERBART T-PROFILSUNDERTAK

MEDLEY
AKUSTIK

KANTER

α
1,0
0,8
0,6
0,4

Kant A

0,2

Synligt bärverk

0,0
α

125

250

500

1000

2000

4000

0,40

0,20

0,10

0,05

0,05

0,05

Regula, 200 mm nedpendling, utan mineralull

αw: 0,10, NRC: 0,05

För akustikdata om alternativa lösningar, se
„Absorptionsdata“ på knaufdanoline.se
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Hz

S15 eller S24
Till Regula

MEDLEY

PERFORERING
Finns endast som Regula.
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MEDLEY

E

B

A

MONTAGEANVISNING Modul 600 x 600 mm

Förklaring:
Väggprofil eller skuggprofil
Bärprofil T15 eller T24
Tvärprofil T15 eller T24, 1200 mm
Tvärprofil T15 eller T24, 600 mm
Justerbar pendel (typen beror på monteringshöjden)

X
C
A = Max. 400 mm

D

Fig. 1

B = Max. 1200 mm

C = Max. 600 mm D = 600/1200 mm

E = Min. 120 mm

God praxis: Användning av rena bomullsvantar vid hanteringen av produkten säkerställer ett bra resultat och ett tak utan fingeravtryck.

300 mm

1
2
MARKERING OCH VÄGGPROFIL

HÖRN

• Märk ut väggprofilernas placering på väggar och pelare utifrån
önskad innertakshöjd.

• Invändiga hörn (1): Gera delvis och låt ändarna överlappa
varandra, såvida inget annat anges i beskrivningen. Avsluta ev.
med ett skyddshölje.

• Montera väggprofilerna med ett skruvavstånd på högst 300 mm.
Välj typ av infästning efter underlaget.

• Utvändiga hörn (2): Gera alltid och avsluta ev. med ett skyddshölje.

2

1

INDELNING

PENDLAR

• Dela in takytan med början i rummets mitt eller enligt gällande
takplaner.

• Fäst justerbara pendlar (1) med ögleskruv eller liknande på ett
säkert sätt till bjälklaget.

• Placeringen av armaturer och ventilationsdon kan påverka
indelningen.

• Direktfäste (2) skruvas fast i bjälklaget

• Första bärprofilen placeras högst 600 mm från väggen. Övriga
bärprofiler monteras med högst 600/1200 mm avstånd.

• Första pendeln placeras högst 400 mm från väggen. Övriga
pendlar placeras med högst 1200 mm avstånd.
• Om undertaket kommer att utsättas för belastning, t.ex. armaturer
eller liknande, ska extra upphängning utföras.
• Se även avstånd i figur 1.
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MEDLEY

MONTAGEANVISNING Modul 600 x 600 mm

BÄRPROFILER

TVÄRPROFILER

• Montera bärprofilerna parallellt och se till att slitsarna hamnar
vinkelrätt mot varandra.

• För in tvärprofilens hake i bärprofilens slits tills det klickar.

• Foga ihop bärprofilerna i längdriktningen.
• Tillpassa profilerna med plåtsax, bågfil eller kapsåg med
specialklinga.

• Vid montering i en slits där det redan sitter en tvärprofil från motsatt
håll ska den nya tvärprofilen placeras till vänster om den redan
monterade.

• Kontrollera att det finns en pendel mellan bärprofilernas ändskarv
och utstansningen för sprinkler.

JUSTERING

MONTERING

• Kontrollera att alla profiler är korrekt inpassade när hela bärverket
har monterats.

• Använd alltid rena bomullshandskar vid hantering av
undertaksskivorna.

• Justera pendlarna så att de är spända och takytan är plan.

• Montera elementen.

TILLPASSNING

FÖRSTÄRKNING VID ARMATURER

• Tillpassa elementen från framsidan.

• För modulstorlekar upp till 625 x 625 med minsta tjocklek 9
mm vid enheter upp till 3 kg kan monteras direkt i panelen utan
förstärkning.
• För större moduler eller moduler med tjocklek 6 mm behöver en
avlastningsskiva av tillräcklig styrka monteras bakom Medley-skivan.
• Avlastningsskivan ska nå ända ut på bärprofilerna så att vikten
överförs till dem.
• Den totala vikten får inte vara större än 3 kg för varje m² undertak.
Vid belastningar större än 3 kg/m² behöver fler pendlar användas.
• Vid större belastningar måste armaturerna avlastas på underlaget,
så att de inte belastar undertaket.
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MEDLEY

DETALJER
MEDLEY I BÄRVERKSSYSTEM S15 ELLER S24 DIREKT MOT VÄGG
Tvärprofil
(skär till storlek)

Pendel

Tvärprofil

Skuggprofil
Väggprofil

Medley

Bärprofil

MEDLEY I BÄRVERKSSYSTEM S15 ELLER S24 MED FAST FRIS
Tvärprofil eller
bärprofil

Fris enligt leverantörens
anvisningar

Väggprofil

Medley

Skuggprofil

Fris enligt leverantörens
anvisningar

Tvärprofil

Fris enligt leverantörens
anvisningar

Bärprofil
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Medley

Fris enligt leverantörens
anvisningar

MEDLEY

TILLBEHÖR
SAP NR.

B x L x H (mm)

467385

24 x 3700 x 38

467388
467389

24 x 600 x 38
24 x 1200 x 38

593513

15 x 3700 x 38

593507
593510

15 x 600 x 38
15 x 1200 x 38

Väggprofil
typ MIE2024

434023

20 x 3000 x 24

Skuggprofil typ MS15

316335

15+15  x 3000 / 8+25

Skuggprofil typ MS10

316330

19+11  x 3000 / 13+19

Utvändigt hörn för väggprofil

109100
172920

för 24 mm väggprofil
för 19 mm väggprofil

Invändigt hörn för väggprofil

109102
172921

för 24 mm väggprofil
för 19 mm väggprofil

Utvändigt hörn för väggprofil

316310

för 15 mm väggprofil

Invändigt hörn för väggprofil

316312

för 15 mm väggprofil

Justerbar pendel
Storlekarna indikerar min- och
maxlängd

469861
469868
469872
469876
469878
469880
469881

165 - 280
315 - 580
510 - 970
630 - 1210
755 - 1460
900 - 1750
1020 - 1990

Skivclips

430744

-

Dekorationsclips

198242

-

Armaturupphäng

198896

-

Bärprofil T24

38

PRODUKTNAMN

Tvärprofil T24

38

24

Bärprofil T15

38

24

Tvärprofil T15

38

15

15
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Denu & Paradon, Paul-André Ritzenthaler Architects, La Rodia, Frankrike, Corridor 400, Globe

VISSTE DU ATT ...
syntetisk (industriellt återvunnen)
gips har en högre renhet än
naturlig gips, vanligen runt 96 %
jämfört med 80 %?

CORRIDOR 400
DEMONTERBART FRIBÄRANDE UNDERTAK
Distinkt, sammanhängande utformning för smala rum och
korridorer. Inget behov av bärprofiler och upphängning.
Vid demontering erhålls ett fritt utrymme utan profiler eller
upphängning. Fribärande i längder upp till 2,4 m.

CORRIDOR 400

DEMONTERBART FRIBÄRANDE UNDERTAK

CORRIDOR 400
STORLEKAR
400 x 1200 x 9,5 mm
400 x 1800 x 9,5 mm
400 x 2400 x 9,5 mm
400 x speciallängd (900 - 2400) x 9,5 mm
YTA
Standard vitmålad yta
(ligger närmast RAL 9003, glans 5)
Andra färger levereras på beställningt
DANSK KVALITETSMÄRKNING FÖR INOMHUSMILJÖ (DIM)
Tidsvärde: 10 dagar
Partikelemission: låg (< 0,75 mg)
RENGÖRING
Damm tas bort med en torr dammtrasa eller dammsugare.
Märken kan tas bort med en fuktad trasa med normala
rengöringsmetoder och milda rengöringsmedel.
INOMHUSKLIMAT
Produkten är utformad för att fungera under normal användning.
Testat vid 90 % relativ luftfuktighet och 30 °C. Produkten tål en
omgivningstemperatur på upp till 50 °C.
LJUSREFLEKTANS
Globe: 72,8%
Quadril: 75,1%
Micro: 72,1%
Tangent: 70,9%
Regula: 82,6%
BÄRFÖRMÅGA
G, Q, M, T, R: 1 / A / Obelastad
G, Q, M, R: 2 / A / 30N
G, Q, M, T, R: 2 / B / Obelastad

CERTIFIKAT
−− Försäkran om överensstämmelse
(EN 14190)
−− Dansk kvalitetsmärkning för
inomhusmiljö (DIM)

BRANDKLASS
A2-s1,d0
TÅLIGHET
Tillverkad av robust material med utmärkt tryckhållfasthet. Vid
normal användning är produktens egenskaper oförändrade
utan någon nedbrytning av materialet över tiden.
VIKT
Riktvärde för skivans vikt: 11,66 – 12,69 kg/m².
Detta beror på perforeringstyp i samtliga fall.
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CORRIDOR 400

DEMONTERBART FRIBÄRANDE UNDERTAK

CORRIDOR 400
AKUSTIK

KANTER

α
1.0
0.8
0.6
0.4

Kant D

0.2

(Avfasade kanter med not och

0.0

Hz

spont)
Fribärande med synlig profil

125

250

500

1000

2000

4000

α

0.45

0.65

0.80

0.65

0.55

0.45

vid kortändarna

α

0.45

0.60

0.70

0.65

0.60

0.45

Till Globe, Quadril, Micro och

α

0.40

0.55

0.65

0.60

0.60

0.55

Tangent

α

0.45

0.65

0.80

0.75

0.75

0.75

α

0.40

0.20

0.10

0.05

0.05

0.05

Globe, 200 mm nedpendling, utan mineralull

αw: 0,60, NRC: 0,65

Quadril, 200 mm nedpendling, utan mineralull

αw: 0,60, NRC: 0,65

Micro, 200 mm nedpendling, utan mineralull
Tangent, 200 mm nedpendling, utan mineralull
Regula, 200 mm nedpendling, utan mineralull

αw: 0,65, NRC: 0,65
αw: 0,80, NRC: 0,75
αw: 0,10, NRC: 0,05

För akustikdata om alternativa lösningar, se
„Absorptionsdata“ på knaufdanoline.se
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CORRIDOR 400

PERFORERING
Finns även som Regula.
Andra perforeringsmönster tillverkas på beställning.

Globe, Ø6 mm
15 mm c/c
Perforering: 10,6%

Quadril, 12 x 12 mm
30 mm c/c
Perforering: 14,2%

Micro, 3 x 3 mm
8,3 mm c/c
Perforering: 10,6%

Tangent, 4 x 14 mm
10/20 mm c/c
Perforering: 21,6%
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CORRIDOR 400

A

E

MONTAGEANVISNING

B

C

Förklaring:
D

Väggprofil eller skuggprofil
Bärprofil T35
X

Justerbar pendel (typen beror på
monteringshöjden)
Fig. 1

A = Max. 2400 mm

B = Max. 300 mm

C = Max. 750 mm D = Min. 300 mm E = Min. 80 mm

God praxis: Användning av rena bomullsvantar vid hanteringen av produkten säkerställer ett bra resultat och ett tak utan fingeravtryck.

300 mm

1
2
MARKERING OCH VÄGGPROFIL

HÖRN

• Märk ut väggprofilernas placering på väggar och pelare utifrån
önskad innertakshöjd.

• Invändiga hörn (1): Gera delvis och låt ändarna överlappa
varandra, såvida inget annat anges i beskrivningen.

• Montera Knauf Danolines väggprofil 1430 eller skuggprofil 1469
med max. avstånd 300 mm. Välj typ av infästning efter underlaget.

• Utvändiga hörn (2): måste alltid geras.

• Observera att Corridor 400 kräver kraftiga vägglister eller
skugglister med en metalltjocklek på minimum 0,7 mm.
• Den bärande kontaktytan på vägglisten/skugglisten skall vara minst
20 mm.

INDELNING

TILLPASSNING

• Dela in takytan med början i rummets mitt eller enligt gällande
takplaner.

• Använd alltid rena bomullshandskar vid hantering av elementen.
• Tillpassa elementen från framsidan med en fintandad såg. Elementet
ska vara 3-8 mm kortare än avståndet från vägg till vägg.
• Tillpassa profilerna med bågfil eller kapsåg med specialklinga,
högst 10 mm kortare än undertaksskivorna.
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CORRIDOR 400

MONTAGEANVISNING
300 mm
750 mm

MONTERING

RIKTNINGSÄNDRING OCH NISCHER

• Använd alltid rena bomullshandskar vid hantering av elementen.
• För in flexprofilen över elementets gipslist före montering (1).

• Använd Knauf Danolines T-profil typ 65020 (35 mm bred)
upphängd med pendlar vid riktningsändringar och nischer.

• Lägg elementen på plats i väggprofilen och lägg dem tätt intill
varandra (2 och 3).

• Första pendeln placeras högst 300 mm från väggen. Övriga
pendlar placeras med högst 750 mm avstånd.

• Rekommenderad minsta monteringshöjd: med väggprofil 300 mm,
med skuggprofil 85 mm.

MONTAGE AV ELEMENT I T-PROFIL

PENDLAR (OM T-PROFILER INGÅR I UNDERTAKET)

• Fäst T-profilen i väggkonstruktionen med vinkelbeslag (1).

• Fäst justerbara pendlar (1) med ögleskruv eller liknande på ett
säkert sätt till bjälklaget.

• Minst vart fjärde element som vilar på en T-profil behöver säkras
med en profil eller ett bandjärn i bägge ändar. (2)(3)

• Första pendeln placeras högst 300 mm från väggen. Övriga
pendlar placeras med högst 750 mm avstånd.
• Om undertaket kommer att utsättas för belastning, t.ex. armaturer
eller liknande, ska extra upphängning utföras.
• Se även avstånd i figur 1.

T-PROFILER

UPPHÄNGNING VID INFÄLLNING

• Montera T-profilerna I längdriktningen genom att klicka samman
dem.

• Enheter som väger mindre än 3 kg kan fällas in i skivan utan
separat avlastning.

• Tillpassa profilerna med plåtsax, bågfil eller kapsåg med
specialklinga.

• OBS: Den största tillåtna utskärningen när infällningen görs i
panelens mitt är Ø265 mm / 265 x 265 mm

• Kontrollera att det finns en pendel mellan bärprofilernas ändskarv
och utstansningen för sprinkler.

• Vid belastningar över 3 kg måste enheterna avlastas på underlaget
så att de inte belastar undertaket.

• T-profilen ska fästas i väggkonstruktionen.
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CORRIDOR 400

DETALJER
CORRIDOR 400 DIREKT MOT VÄGG
Flexprofil

Skuggprofil
Väggprofil

Corridor 400

Flexprofil

Väggprofil

Skuggprofil

Corridor 400

CORRIDOR 400 MED FAST FRIS
Flexprofil

Skuggprofil
Fris enligt
leverantörens
anvisningar

Fris enligt
leverantörens
anvisningar

Corridor 400

Väggprofil

Pendel
Kryssbeslag

Fris enligt
leverantörens
anvisningar

Bärprofil/corridor
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Corridor 400

Bärprofil/corridor

CORRIDOR 400

TILLBEHÖR
PRODUKTNAMN

SAP NR.

B x L x H (mm)

Flexprofil

198603
198652
198660

65 x 1194 x 44
65 x 1794 x 44
65 x 2394 x 44

Bärprofil T35

343273

35 x 3700 x 38

Väggprofil typ MI4020

502754

20 x 3050 x 40

Skuggprofil typ MS14

316332

20+20 x 3000 x 20+20

Justerbar pendel
Storlekarna indikerar min- och
maxlängd

469861
469868
469872
469876
469878
469880
469881

165 - 280
315 - 580
510 - 970
630 - 1210
755 - 1460
900 - 1750
1020 - 1990
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Pyramiden arkitekter,Sahlgrenska sjukhuset, Sverige, Corridor Swing, Micro

VISSTE DU ATT ...
gips har stått sig genom tiden från
pyramiderna till det moderna,
mångsidiga byggmaterial det är
idag?

CORRIDOR SWING
DEMONTERBART FRIBÄRANDE UNDERTAK
Mycket funktionell lösning för akustiktak i korridorer.
Gångjärnskonstruktion i vilken skivorna blir
hängande vid underhållsarbete. Lätt åtkomst till
installationer, inga verktyg behövs. Distinkt utseende med
lätt och svävande utformning tack vare öppningarna runt
skivan.

CORRIDOR SWING

DEMONTERBART FRIBÄRANDE UNDERTAK

CORRIDOR SWING
STORLEKAR
600 x 1200 x 12,5 mm
600 x 1500 x 12,5 mm
600 x 1800 x 12,5 mm
YTA
Standard vitmålad yta
(ligger närmast RAL 9003, glans 5)
Andra färger levereras på beställning
DANSK KVALITETSMÄRKNING FÖR INOMHUSMILJÖ (DIM)
Tidsvärde: 10 dagar
Partikelemission: låg (< 0,75 mg)
RENGÖRING
Damm tas bort med en torr dammtrasa eller dammsugare.
Märken kan tas bort med en fuktad trasa med normala
rengöringsmetoder och milda rengöringsmedel.
INOMHUSKLIMAT
Produkten är utformad för att fungera under normal användning.
Testat vid 70 % relativ luftfuktighet och 25 °C. Produkten tål en
omgivningstemperatur på upp till 50 °C.
LJUSREFLEKTANS
Globe: 72,8%
Quadril: 75,1%
Micro: 72,1%
Regula: 82,6%
BÄRFÖRMÅGA
2 / A / Obelastad
BRANDKLASS
A2-s1,d0

CERTIFIKAT
−− Declaration of Conformity
Försäkran om överensstämmelse
(EN 14190)
−− Dansk kvalitetsmärkning för
inomhusmiljö (DIM)

TÅLIGHET
Tillverkad av robust material med utmärkt tryckhållfasthet. Vid
normal användning är produktens egenskaper oförändrade
utan någon nedbrytning av materialet över tiden.
VIKT
Riktvärde för skivans vikt: 9,50 – 10,20 kg/m².
Detta beror på perforeringstyp i samtliga fall.
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CORRIDOR SWING

DEMONTERBART FRIBÄRANDE UNDERTAK

CORRIDOR SWING
AKUSTIK

KANTER

α
1,0
0,8
0,6
0,4

Kant E

0,2

Inget synligt bärverk;

0,0
α

125

250

500

1000

2000

4000

0,45

0,65

0,75

0,65

0,55

0,45

α

0,45

0,60

0,65

0,60

0,55

0,40

α

0,40

0,55

0,65

0,60

0,60

0,55

α

0,40

0,20

0,10

0,05

0,05

0,05

Globe, 200 mm nedpendling, utan mineralull
Quadril, 200 mm nedpendling, utan mineralull

αw: 0,60, NRC: 0,65
αw: 0,55, NRC: 0,60

Micro, 200 mm nedpendling, utan mineralull

αw: 0,65, NRC: 0,60

Regula, 200 mm nedpendling, utan mineralull

αw: 0,10, NRC: 0,05

För akustikdata om alternativa lösningar, se
„Absorptionsdata“ på knaufdanoline.se
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Hz

öppningar runt skivan
Till Globe, Quadril och Micro

CORRIDOR SWING

PERFORERING
Finns även som Regula.
Andra perforeringsmönster tillverkas på beställning.

Globe, Ø6 mm
15 mm c/c
Perforering: 10%

Quadril, 12 x 12 mm
30 mm c/c
Perforering: 11,5%

Micro, 3 x 3 mm
8,3 mm c/c
Perforering: 9,9%
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CORRIDOR SWING

MONTAGEANVISNING

B

C

F

G

A

D

E

Förklaring:

X

W-swing 2 profil
W-swing 3 profil
W-swing 2 väggfäste
Fast profil

A = Max. 100 mm

Fig. 1

B = Max. 800 mm

C = Max. 1800 mm D = Max. 100 mm E = Max. 800 mm F = 66 mm G = Min. 145 mm

God praxis: Användning av rena bomullsvantar vid hanteringen av produkten säkerställer ett bra resultat och ett tak utan fingeravtryck.

50 mm

(a)
(c)
(b)
Elementmått = modulmått – 24 mm
Modulmått
Öppningsmått = modulmått + 24 mm

M

PLANERING AV TAKYTAN

MÅTTSKISS, FAST VÄGG

•

• M anger modullinje.

Modulen är 24 mm större än elementen:
Modul:

600 x 1200/1500/1800

• Det ska vara 12 mm på båda sidor om modullinjen.

Element: 576 x 1176/1476/1776

• Väggfästet 721175 (a) fäst i väggen med 800 mm avstånd.

Oppning: 624 x 1224/1524/1824

• Fäst W-swing 2-profilen (b) i väggfästet med skruv W34 (c).

(c)

(a)

(a) (c)
(b)

(b)

M

M

MÅTTSKISS, FAST FRIS

MÅTTSKISS, DEMONTERBAR FRIS

• M anger modullinje.

• M anger modullinje.

• Det ska vara 12 mm på båda sidor om modullinjen.

• Det ska vara 12 mm spalt mot Corridor Swing-elementet och 18 mm
mot frisen.

• Väggfästet 721175 (a) fästs till de vertikala profilerna och de
horisontella U-profilerna monteras på så sätt att den fast frisen kan
skruvas fast på dem.
• Fäst W-swing 2-profilen (b) i väggfästet med skruv W34 (c).

• Horisontella U-profiler och vertikala C-profiler monteras för att skapa
en styv ram för Swing-profilen.
• Fäst W-swing 2- och 4A-profilen med 800 mm avstånd i de
vertikala stålprofilerna med skruv W34.
• Väggfästet 721175 (a) fästs i väggen med 400 mm avstånd.
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CORRIDOR SWING

MONTAGEANVISNING

MONTAGE AV VÄGGFÄSTE

UPPMÄTNING AV PROFILAVSTÅND

• Placera väggfästet på väggen eller profilramen med 800 mm
avstånd. Det måste alltid finnas et väggfäste bakom Swing
2-profilernas skarvar.

• Montera W-swing 2-profilerna under väggfästet med skruv W34.

• Väggfästets underkant ska placeras 65 mm högre upp än den
slutliga takhöjden.

• Finjustera sedan avståndet mellan upplagen för byglarna i W-swing
2-profilen så att avståndet är lika med takelementets längd minus
50 mm.

• Det är ytterst viktigt att konstruktionen är stabil och det får inte finnas
risk för deformering när elementen monterats.

• Det är viktigt att de två Swingprofilerna monteras så att de
utstansade partierna hamnar mittemot varandra, annars blir den
följande monteringen inte korrekt.

MONTAGE AV ELEMENT

MONTAGE AV BYGEL

• Elementen levereras med isatta beslag.

• Sätt bygeln i den fastskruvade SW15-profilen och för den andra
SW15-profilen på plats så att bygeln griper i profilhålet.

• Skruva fast U-profilerna med de medföljande skruvarna genom de
förborrade hålen i beslagen.
• Avståndet från profiländen till elementets kant ska vara 15 mm.
• Montera endast en SW15-profil.
• Underlaget ska vara plant och fast.

• Följ sedan anvisningarna för infästning av SW15-profilen.
• Vi rekommenderar inte att bygeln monteras genom att den spänns/
dras på plats, eftersom det utsätter SW15-profilerna för ett olämpligt
tryck i sidled.

• Bärprofilen får inte böjas ner vid infästningen.

MONTAGE AV TVÄRPROFIL

UPPHÄNGNING AV ELEMENT

• Placera tvärprofilen på metallbeslaget så att kryssprofilens utsida
passar sidoprofilernas kanter.

• Häng först upp undertakselementen längs den ena sidans kant.

• Tryck fast tvärprofilen ordentligt mot elementet.

• Håll elementen lodrätt med bygeln pekande uppåt och haka fast
bygeln på W-swing 2-profilen.

• Fäst skruven genom profilen in i metallbeslaget.
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CORRIDOR SWING

DETALJER
CORRIDOR SWING DIREKT MOT VÄGG - TVÄRSNITT I KORRIDOR

Skruv W34

W-swing 2 väggfäste
W-swing 2 profil

Corridor Swing

CORRIDOR SWING MED FAST FRIS - LÄNGDSNITT I KORRIDOR
W-swing 2 väggfäste

Skruv W34
W-swing 2 profil

Corridor Swing

Fast fris med Tectopanel

CORRIDOR SWING MED FAST FRIS - TVÄRSNITT I KORRIDOR

W-swing 2 väggfäste

Skruv W34

W-swing 2 profil

Corridor Swing

Fast fris med Mitex-panel

CORRIDOR SWING MED FAST FRIS - LÄNGDSNITT I KORRIDOR
W-swing 2 väggfäste
Skruv W34
W-swing 2 profil

Fast fris med Mitex-panel
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Corridor Swing

CORRIDOR SWING

TILLBEHÖR
PRODUKTNAMN

SAP NR.

B x L x H (mm)

W-swing 2 profil

198315

42 x 2400 x 16

W-swing 3 profil

198797

92 x 2400 x 16

Väggfäste W-Swing 2

198324

70 x 58 x 80

Mutter/skruv
Mutter W34

199036

-

Bygel

198323

Ø4 x 582 x 35

Montageskruv

198978

11

U-profil swing

198320
198321
198322

45 x 1146 x 20
45 x 1446 x 20
45 x 1746 x 20

Tvärprofil

198959

45 x 479 x 20
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Rungsted Gymnasium, Danmark, Markant 300 Micro

VISSTE DU ATT ...
Människor tillbringar 90 % av
tiden inomhus och att Cleaneo
Technology aktivt renar luften?

CORRIDOR PLANKS
DEMONTERBART FRIBÄRANDE UNDERTAK
Rektangulära takmoduler, som är fribärande.
Tillgängliga med 4 olika kanter som ger möjlighet till olika
elegant designer.

CORRIDOR PLANKS

DEMONTERBART FRIBÄRANDE UNDERTAK

CORRIDOR PLANKS
STORLEKAR
300 x 1200 mm
300 x 1500 mm
300 x 1800 mm
300 x 2100 mm
Plaza i 9,5 mm och 12,5 mm, Belgravia, Markant och Contur i
12,5 mm tjocklek.
YTA
Standard vitmålad yta
(ligger närmast RAL 9003, glans 5)
Andra färger levereras på beställning
DANSK KVALITETSMÄRKNING FÖR INOMHUSMILJÖ (DIM)
Tidsvärde: 10 dagar
Partikelemission: låg (< 0,75 mg)
RENGÖRING
Damm tas bort med en torr dammtrasa eller dammsugare.
Märken kan tas bort med en fuktad trasa med normala
rengöringsmetoder och milda rengöringsmedel.
LJUSREFLEKTANS
Globe: 72,8%
Quadril: 75,1%
Micro: 72,1%
Tangent: 70,9%
Regula: 82,6%
INOMHUSKLIMAT
Produkten är utformad för att fungera under normal användning.
Testat vid 90 % relativ luftfuktighet och
30 °C. Produkten tål en omgivningstemperatur på upp till 50 °C.
BÄRFÖRMÅGA
1 / B / Obelastad
2 / A / 30N

CERTIFIKAT
−− Försäkran om överensstämmelse
(EN 14190)
−− Dansk kvalitetsmärkning för
inomhusmiljö (DIM)

BRANDKLASS
A2-s1,d0
TÅLIGHET
Tillverkad av robust material med utmärkt tryckhållfasthet. Vid
normal användning är produktens egenskaper oförändrade
utan någon nedbrytning av materialet över tiden.
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CORRIDOR PLANKS

DEMONTERBART FRIBÄRANDE UNDERTAK

CORRIDOR PLANKS
AKUSTIK

KANTER

α
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

125

250

500

1000

2000

4000

α

0,45

0,65

0,80

0,65

0,55

0,45

α

0,40

0,55

0,65

0,60

0,60

0,55

α

0,45

0,60

0,70

0,65

0,60

0,45

α

0,45

0,65

0,80

0,75

0,75

0,75

α

0,40

0,20

0,10

0,05

0,05

0,00

Globe G1, 200 mm nedpendling
Micro M1, 200 mm nedpendling
Quadril Q1, 200 mm nedpendling
Tangent T1, 200 mm nedpendling
Regula R, 200 mm nedpendling

För akustikdata om alternativa lösningar, se
„Absorptionsdata“ på knaufdanoline.se
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Hz

Kant A - PLAZA
Synligt bärverk
(Fyrkantig kant) / S15
eller S24

Kant E - MARKANT
Indragen T-profil
S15 eller S24

Kant E - BELGRAVIA
Indragen T-profil
S15 eller S24

Kant D - CONTUR
Dolt bärverk
(Avfasade kanter med not
och spont) / S24

CORRIDOR PLANKS

PERFORERING
Finns även som Regula.

Globe, Ø6 mm,
15 mm c/c

Quadril, 12 x 12 mm,
30 mm c/c

Micro, 3 x 3 mm,
8,3 mm c/c

Tangent, 4 x 14 mm,
10/20 mm c/c
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Regional Archives, Lyon, architect: Gautier+Conquet, France, Designpanel Tangent

DESIGNPANEL
FASTMONTERAT UNDERTAK
VISSTE DU ATT ...
Tak och väggbeklädnad lämplig för alla tak- och väggytor
där man önskar ett skarvfritt utseende.
Designpanel kan böjas på arbetsplasten eller erhållas
fabriksböjd.

gips användes av de
gamla egyptierna som
fogningsmaterial i byggnader
för över 4000 år sedan?

DESIGNPANEL

FASTMONTERAT UNDERTAK

DESIGNPANEL
STØRRELSER
Mått
900 x 2700 x 12,5 mm*
1200 x 2400 x 12,5 mm
900 x 2400 x 12,5 mm

Tillgänglig med:
Globe, Quadril, Micro
Globe, Quadril, Micro
Tangent

YTA
Obehandlad
DANSK KVALITETSMÄRKNING FÖR INOMHUSMILJÖ (DIM)
Tidsvärde: 10 dagar
Partikelemission: låg (< 0,75 mg)
RENGÖRING
Damm tas bort med en torr dammtrasa eller dammsugare.
Fläckborttagning beror på den färg som andvänds, men en
fuktig trasa normal rengöring och neutrala rengöringsmedel är
mest lämpliga för mindre märken. Vid envisa fläckar eller om du
är osäker, skall färgtillverkarens anvisningar följas.
INOMHUSKLIMAT
Produkten är utformad för att fungera under normal användning.
Testat vid 90 % relativ luftfuktighet och 30 °C. Produkten tål en
omgivningstemperatur på upp till 50 °C.
LJUSREFLEKTANS
Beror på färgen som panelen målats med.
BÄRFÖRMÅGA
2 / A / Ingen last

900 x 2700

G1F, Q1F, Q2F
M1F, M2F

2 / B / 30N

1200 x 2400

G2F, Q2F
Q4F, M2F

1 / A / Ingen last

900 x 2400

T3L1, T3L2
T3L4

CERTIFIKAT
−− Försäkran om överensstämmelse
(EN 14190)
−− Dansk kvalitetsmärkning för
inomhusmiljö (DIM)

BRANDTEKNISK KLASS
Klass 1
K110
A2-s1,d0
BD 30
TÅLIGHET
Tillverkat av tåligt, glasfiberarmerat material med hög
tryckhållfasthet och kan därför även användas både på
väggar och i undertak. Vid normal användning är produktens
egenskaper oförändrade utan någon nedbrytning av materialet
över tiden.
VIKT
Riktvärde för skivans vikt: 9,20 kg/m².
Detta beror på perforeringstyp i samtliga fall.
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DESIGNPANEL

FASTMONTERAT UNDERTAK

DESIGNPANEL
AKUSTIK

KANTER

α
1,0
0,8
0,6
0,4

Kant B1

0,2

Kant B1(EN 520)

0,0

Hz

4 försänkta kanter
Osynliga fogar

125

250

500

1000

2000

4000

α

0,35

0,70

0,80

0,75

0,60

0,50

Till Globe, Quadril, Micro och

α

0,40

0,65

0,75

0,70

0,65

0,50

Tangent

α

0,40

0,60

0,65

0,65

0,60

0,55

α

0,35

0,60

0,70

0,70

0,65

0,65

α

0,30

0,15

0,05

0,05

0,05

0,05

G1F, 65 mm nedpendling, 50 mm mineralull

αw: 0,65, NRC: 0,70

Q1F, 65 mm nedpendling, 50 mm mineralull

αw: 0,65, NRC: 0,70

M1F, 65 mm nedpendling, 50 mm mineralull

αw: 0,65, NRC: 0,65

T3L1, 65 mm nedpendling, 50 mm mineralull

αw: 0,70, NRC: 0,65

Regula, 65 mm nedpendling, 50 mm mineralull

αw: 0,10, NRC: 0,05

För akustikdata om alternativa lösningar, se
„Absorptionsdata“ på knaufdanoline.se
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DESIGNPANEL

PERFORERING
Finns även som Regula.
Andra perforeringsmönster tillverkas på beställning.

Globe, Ø6 mm,
15 mm c/c
Perforering: 5,3 - 9,8%

Quadril, 12 x 12 mm,
30 mm c/c
Perforering: 7,8 - 13%

Micro, 3 x 3 mm,
8,3 mm c/c
Perforering: 7,1 - 9,8%

Tangent, 4 x 14 mm,
10/20 mm
Perforering: 13,3 - 15,0
- 15,8%
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DESIGNPANEL

MONTAGEANVISNING - KONSTRUKTION AV TRÄ

Förklaring:
Underlagspanelen ska vara minst 60 mm bred
i kortändarna (gäller vid anv. av träpanel;
stålregel kan vara min. 45 mm). Övrig
underlagspanel kan vara 45 mm bred.
•
A

Skruv (SN 3,5 x 30)
Max. 300 mm
Fig. 1

A
God praxis: Hantera skivorna med omsorg för att undvika skador och ytsmuts före målning för ett gott slutresultat.

300 mm

1000 mm

UNDERLAG

INDELNING OCH UNDERLAG

• Underlaget kan vara glespanel eller stålprofiler och även CD2systemet kan användas som underlag. För mer information se
montageanvisningen för Contrapanel som takbeklädnad.

• Dela in takytan med början i rummets mitt eller enligt gällande
takplaner.

• Se även avsnitten „Brand“ och „Akustik“ på sida 103.

• Som huvudregel ska underlaget ligga på tvären mot elementets
längdriktning och ha ett centrumavstånd på 300 mm. På så vis
säkerställs att kortändarna stöds helt. Vid tvärliggande underlag ska
det finnas fullständigt stöd för kortändarna, t.ex. med bandstål.
• Observera att stora takytor ska delas med rörelsefogar med högst
15 m avstånd åt båda håll.Se detaljritningar på knaufdanoline.se
• Se även avsnitten „Brand“ och „Akustik“ på sida 103.
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DESIGNPANEL

MONTAGEANVISNING - KONSTRUKTION AV TRÄ
Fig. 1

E
C

A

G

D

B
F

G

Förklaring:
Primärprofil P45
Sekundärprofil S25/85
Väggprofil MSK 70

•

Skruv (F/F 13)
Pendel (inte Knauf Danoline)

A = Max. 300 mm

B = Max. 300 mm

C = Max. 1200 mm

D = Max.1200 mm

E = Max. 1200 mm

F = Max. 1200 mm

G = Min. 80 mm

God praxis: Hantera skivorna med omsorg för att undvika skador och ytsmuts före målning för ett gott slutresultat.

Max 400 mm

INDELNING

MONTAGE AV VÄGGPROFIL

• Dela in takytan med början i rummets mitt eller enligt gällande
takplaner.

• Märk ut.

• Som huvudregel ska underlaget ligga på tvären mot elementets
längdriktning och ha ett centrumavstånd på 300 mm. Kortändarna
kommer då att få fullständigt stöd. Vid längsgående underlag ska
det finnas fullständigt stöd för kortändarnas skarvar. Du kan t.ex.
använda bandstål.

• Montera väggprofil MSK70. Välj infästning beroende på
underlaget.

• Observera att stora takytor ska delas med rörelsefogar med högst
15 m avstånd åt båda håll.Se detaljritningar på knaufdanoline.se
• Om det finns en ökad risk för rörelser i en byggnad ska detta
kompenseras genom minskade avstånd mellan expansionsfogar.

PRIMÄRPROFILER/PENDLAR

SEKUNDÄRPROFILER

• Montera primära profiler med 1200 mm avstånd (max).

• Montera de sekundära profilerna till de primära profilerna med 300
mm avstånd. Använd 2 skruvar (F/F 13) i varje skarv.

• Använd fasta eller justerbara stroppar. Förbind stropparna till de
primära profilerna med 2 skruvar (F/F 13).
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DESIGNPANEL

MONTAGEANVISNING - KONSTRUKTION AV STÅL (CD2)

Fig. 1

E

A

G

B
F

C

D

H

Förklaring:
Väggprofil UD 28/27

• Skrue SN 3,5 x 30

CD-profil 60/27
Kryssbeslag
Noniuspendel (typen beror på monteringshöjden)
Pladekant

A = Max. 300 mm

B = Max. 300 mm

C = Max. 900 mm

D = Max.900 mm

E = Max. 900 mm

F = Max. 900 mm

G = Min. 80 mm

H = Min. 80 mm

God praxis: Hantera skivorna med omsorg för att undvika skador och ytsmuts före målning för ett gott slutresultat.

Max 400 mm

INDELNING

MONTAGE AV VÄGGPROFIL

• Dela in takytan med början i rummets mitt eller enligt gällande
takplaner.

• Märk ut.

• Som huvudregel ska underlaget ligga på tvären mot elementets
längdriktning och ha ett centrumavstånd på 300 mm. Kortändarna
kommer då att få fullständigt stöd. Vid längsgående underlag ska
det finnas fullständigt stöd för kortändarnas skarvar. Du kan t.ex.
använda bandstål.
• Observera att stora takytor ska delas med rörelsefogar med högst
15 m avstånd åt båda håll.Se detaljritningar på knaufdanoline.se
• Om det finns en ökad risk för rörelser i en byggnad ska detta
kompenseras genom minskade avstånd mellan expansionsfogar.
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• Montera väggprofil UD 28/27. Välj infästning beroende på
underlaget.

DESIGNPANEL

MONTAGEANVISNING - KONSTRUKTION AV STÅL (CD2)

PENDLAR

PRIMÄRPROFILER

• Fäst överdelen i den överliggende konstruktionen med högst 900
mm avstånd.

• Foga samman de två delarna av pendlarna med två sprintar rakt
över varandra.

• Fäst underdelen i primärprofilen.

HOPPSÄTTNING AV CD-PROFILER

SEKUNDÄRPROFILER

• Sätt ihop CD-profilerna (primär- och sekundärprofiler) med hjälp
av skarvbeslag.

• Placera kryssbeslag på primärprofilerna.
• Kläm fast de underliggande sekundärprofilerna i beslagen.
• Justera sekundärprofilernas placering och lås fast kryssbeslaget.
• Se avstånd i fig. 1
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DESIGNPANEL

MONTAGEANVISNING - PANELER OCH SPACKLING

= Första spackling
= Spackelremsa
= Andra spackling
= Tredje spackling
MONTERING

SPACKLING

• Montera den första panelraden i rät linje med hjälp av ett snöre.

• Lägg på det första skiktet spackelmassa (Easy filler light). Pressa in
den helt mellan skivkanterna om det finns mellanrum emellan dem.

• Se avstånd i fig. 1 sida 98 -100 beroende på formning. Skruvar
måste fastställas 10 mm från den långa plåtkanten och 15 mm från
slutet panelkanten.
• Skivornas längd och bredd har en tolerans på +0/-4 mm. Vid
montering måste du därför ta hänsyn till de perforerade fältens
placering – de ska riktas i båda riktningarna. Avståndet mellan
panelernas kanter kan vara upp till 4 mm.
• Panelerna levereras med undermått och ska sättas upp med ett
avstånd på upp till 4 mm (så att spackelmassan kan komma ända in
mellan panelernas kanter).
• Tillpassa elementen från framsidan med en fintandad såg.
• En huvudregel är att Designpaneler alltid ska monteras så att
försänkt kant ligger mot försänkt kant. Detta gäller även friser.
Använd t.ex. Plan-4 Board för friser.
• Om det inte går att undvika skarvar med kapade kanter ska
skarven göras så att kapad kant ligger mot kapad kant. Sådana
kanter ska slipas med sandpapper och behandlas med primer före
montering. Avståndet mellan skivans kanter ska ge en fog på 3–5
mm.
• Spackla därefter fogen med Knauf Uniflott (utan pappersremsa).
• Ett alternativ till frisskivor är att låta perforerad Designpanel gå helt
in till väggen och spackla ut perforeringshålen där du vill ha en
operforerad yta. Spraya först perforeringshålen med djup primer,
spackla med Knauf Uniflott och slutbehandla med Knauf Uniflott
Finish.

• Undvik att få spackelmassa i perforeringshålen. Du kan eventuellt
maskera perforeringshålen med en känslig målartejp. Kontrollera
dock i förväg att tejpen kan tas bort igen utan att kartongytan
skadas.
• Lägg spackelremsan i den våta spackelmassan.
• Genom att använda minibazooka från Knauf Danogips kan du
utföra den första spacklingen och appliceringen av spackelremsa i
ett enda, mycket enkelt arbetsmoment.
• Låt spacklet torka. Kontrollera att spackelmassan är helt torr före
sandpappring. Slipa med fint sandpapper. Var försiktig så att du
inte förstör kartongytan.
• Applicera andra spackelskiktet (Easy Filler Light)
• Låt spacklet torka. Kontrollera att spackelmassan är helt torr före
sandpappring. Slipa med fint sandpapper. Var försiktig så att du
inte förstör kartongytan.
• Applicera det tredje spackelskiktet (Easy Filler Light). Kontrollera
att spackelmassan är helt torr före sandpappring. Slipa med fint
sandpapper tills ytan är alldeles slät. Var försiktig så att du inte
förstör kartongytan.
300 mm
300 mm

200 mm

900 mm
450 mm

SKRUVAVSTÅND 900 X 2400 (TANGENT)

300 mm
200 mm

• Skruva fast panelerna enl. ovanstående mall.

300 mm

SKRUVAVSTÅND 900 X 2700
• Skruva fast panelerna enl. ovanstående mall.
600 mm
600 mm
200 mm
300 mm

300 mm

SKRUVAVSTÅND 1200 X 2400
• Skruva fast panelerna enl. ovanstående mall.
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SPACKLING AV SKRUVHÅL
• Kontrollera att skruvarna är försänkta.
• Applicera spackel (Uniflott Finish eller Easy Filler). Fyll på med råge.
• Vi rekommenderar användningen av Knauf Danogips „Akustisk
spatel till hål“ för att undvika att få spackel i perforeringarna.
SPACKLA UT PERFORERINGSHÅLEN
• Spraya först perforeringshålen med djup primer. Spackla
med Knauf Uniflott och slutbehandla med Knauf Uniflott
Finishperforeringarna.

DESIGNPANEL

MONTAGEANVISNING - MÅLNING
AKUSTIK
• En perforerad gipsskiva förlorar sina akustiska egenskaper om
akustikhålen blockeras (det gäller både fram- och baksidan på
skivan).
• Därför ska eventuell ångspärr alltid placeras bakom underlaget så
att den inte ligger direkt mot den perforerade skivans baksida.

MÅLNING
• Kontrollera att spackelmassan är genomtorr och ytan är dammfri.
• Grunda enligt färgtillverkarens anvisningar.
• Applicera målarfärgen med roller, så att ljudfilten på de
perforerade skivorna inte täpps igen. Använd en fin mohairroller.
• Se till att färgen inte är för tjockflytande och applicera inte för
mycket målarfärg på samma gång.

• Vid montage utanpå en fast skiva rekommenderar vi att hålrummet
mellan underlaget och skivans baksida fylls med mineralull. Det
görs framför allt med tanke på ljudabsorption av låga frekvenser.
BRAND
• Om brandklass BD30 krävs ska du följa separat anvisning för
konstruktionen.
• Dimensionera underlaget efter aktuell belastning, det bör vara minst
45 mm brett. Vid BD30-konstruktioner krävs det glespanel 25 x 100
mm.

• Sprutmålning rekommenderas inte, eftersom det kan påverka de
akustiska egenskaperna.

BÖJDA PANELER

Applicera vatten på framsidan och låt stå i 30
minuter. Om nödvändigt kan panelen täckas
med plast för att hjälpa panelen att absorbera
vattnet.
Lägg panelen över en mall. Fäst panelen på
mallens ena sida. Skivorna måste torka snabbt så att risken för
mögelbildning kan minimeras under processen.

Pressa panelen mot mallen med hjälp av en
list, flytta den i steg om 100 mm.
Fäst panelen på mallens andra sida.
Kontrollera att panelen är helt torr
innan monteringen påbörjas och innan
konstruktionen försluts.

God ventilation och högt luftutbyte samt relativt
hög temperatur krävs, och skivorna har fördelen
at de kan böjas och torkas före montering.
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DESIGNPANEL

DETALJER
DESIGNPANEL MED ETT LAGER GLESPANEL
Mineralull

Glespanel

Designpanel

Ångspärr

Glespanel

Designpanel

Ångspärr

Designpanel med korslagd glespanel

Glespanel

Spackling, försänkta kanter

Spackling, försänkta kanter

Mineralull

Designpanel

Ångspärr

Mineralull

Mineralull

Glespanel

Designpanel
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Ångspärr

Mineralull

DESIGNPANEL

Tillbehör - system P45-S25

Tillbehör - stålkonstruktion CD2

TILLBEHÖR
PRODUKTNAMN

SAP NR.

B x L x H (mm)

Åtgång per m²

Primär- och sekundär- profil
CD 60/27

3294

60 x 4000 x 27

4,6 m

Väggskena UD 28/27

181589

28 x 3000 x 27

1,0*

Skarvbeslag
CD 60/27

181080

59 x 80 x 28

1,1 stk.

Kryssbeslag

3446

-

3,3 stk.

Noniuspendel - sprint

198907

-

2,6 stk.

Noniuspendel - underdel

198904

-

1,3 stk.

Noniuspendel överdel 85 mm

198905

125 - 185

Noniuspendel överdel 135 mm

198906

135 - 235

Noniuspendel överdel 235 mm

198923

235 - 340

Noniuspendel överdel 340 mm

198924

340 - 440

Noniuspendel överdel 440 mm

198925

440 - 540

Noniuspendel överdel 540 mm

198926

540 - 640

Noniuspendel överdel 640 mm

198927

640 - 740

Noniuspendel överdel 740 mm

198928

740 - 840

Noniuspendel överdel 840 mm

198929

840 - 940

Noniuspendel överdel 940 mm

198930

940 -1040

MSK 70 Väggprofil

181029
181030

2500
3600

1,0 m*

P45 Primärprofil

181684

3600

0,85 m

S25/85 Sekundärprofil

181685

3800

3,6 m

F/F13 Skruv

2017

13

8 stk.

Skruv (SN 3,5 x 30)

3503

3,5 x 30

20 stk.

Easy Filler

235309

-

0,35 kg

8 kg

≤ 0,1 kg

Uniflott Finish

129801

1,3 stk.

Spackelremsa

314828

-

1,5 m

Mini Bazooka

181232

-

-

Spackelkniv

73962

-

-
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DESIGNPANEL

MÖNSTER DESIGNPANEL 900 X 2700
Följande perforeringsmönster finns tillgängliga för Designpanel Globe, Quadril och Micro 900 x 2700 mm.

G1F, Q1F, M1F
Perforeringsgrad

A

B

C

Designpanel G1F

9.8%

60

780

60

780 120

Designpanel Q1F

13%

60

780

60

780 120

Designpanel M1F

9.8%

G1F, Q1F, M1F

D

E

62.5 775 62.5 775 125

G2F*, Q2F, M2F
Perforeringsgrad

A

Designpanel G2F

7.4%

Designpanel Q2F

10.2%

Designpanel M2F

7.1%

G2F, Q2F, M2F

B

C

D

E

60

330

60

330 120

60

330

60

330 120

62.5 325 62.5 325 125

MÖNSTER DESIGNPANEL 1200 X 2400
Följande perforeringsmönster finns tillgängliga för Designpanel Globe, Quadril och Micro 1200 x 2400 mm.

G2F, Q2F, M2F
Perforeringsgrad

A

B

C

Designpanel G2F

8.6%

60

480

60

480 120

Designpanel Q2F

11.6%

60

480

60

480 120

Designpanel M2F

8.4%

62.5

475

G2F, Q2F, M2F

*Ej standard
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D

E

62.5 475 125

DESIGNPANEL

MÖNSTER DESIGNPANEL 900 X 2400
Följande perforeringsmönster finns tillgängliga för Designpanel Tangent 900 x 2400 mm.

T3L1
60
180

Perforeringsgrad
T3L1

15.8%

120
900
70

2260
2400

T3L2
60

Perforeringsgrad

180

T3L2

15.0%

120
900
70

140
2400

1060

T3L4
60

Perforeringsgrad

180

T3L4

13.3%

120
900
70

460

140

460

140
2400
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Gaston Berger Auditorium, Frankrike, Tectopanel, Quadril, Arkitekt: Linda Aydostian

VISSTE DU ATT ...
perforerade gipsskivor
fungerar som en naturlig
sprinkler vid brand?

TECTOPANEL
FASTMONTERAT UNDERTAK
Flexibel tak- och väggbeklädnad med akustiska
egenskaper. Finns i många storlekar och perforeringar.

TECTOPANEL

FASTMONTERAT UNDERTAK

TECTOPANEL
STORLEKAR
400 x 600 x 9,5 mm
R
600 x 600 x 12,5 mm
G, M, T, R
600 x 2400 x 12,5 mm R
625 x 625 x 12,5 mm
G, M, R
625 x 1250 x 12,5 mm G, R
Andra storlekar kan fås på beställning
YTA
Obehandlad
DANSK KVALITETSMÄRKNING FÖR INOMHUSMILJÖ (DIM)
Tidsvärde: 10 dagar
Partikelemission: låg (< 0,75 mg)
RENGÖRING
Damm tas bort med en torr dammtrasa eller dammsugare.
Fläckborttagning beror på den färg som andvänds, men en
fuktig trasa normal rengöring och neutrala rengöringsmedel är
mest lämpliga för mindre märken. Vid envisa fläckar eller om du
är osäker, skall färgtillverkarens anvisningar följas.
INOMHUSKLIMAT
Produkten är utformad för att fungera under normal användning.
Testat vid 90 % relativ luftfuktighet och 30 °C. Produkten tål en
omgivningstemperatur på upp till 50 °C.
LJUSREFLEKTANS
Beror på färgen som panelen målats med.
BÄRFÖRMÅGA
1 / A / Obelastad
2 / B / Obelastad

CERTIFIKAT
−− Försäkran om överensstämmelse
(EN 14190)
−− Dansk kvalitetsmärkning för
inomhusmiljö (DIM)

BRANDTEKNISK KLASS
Klass 1
K110
A2-s1,d0
BD 30
TÅLIGHET
Tillverkat av tåligt, glasfiberarmerat material med hög
tryckhållfasthet och kan därför även användas både på
väggar och i undertak. Vid normal användning är produktens
egenskaper oförändrade utan någon nedbrytning av materialet
över tiden.
VIKT
Riktvärde för skivans vikt: 7,70 – 9,90 kg/m².
Detta beror på perforeringstyp i samtliga fall.
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TECTOPANEL

FASTMONTERAT UNDERTAK

TECTOPANEL
AKUSTIK

KANTER

α
1,0
0,8
0,6
0,4

Kant B

0,2

(Avfasade kant)

0,0

125

250

500

1000

2000

4000

α

0,35

0,70

0,80

0,75

0,60

0,50

α

0,40

0,65

0,70

0,65

0,60

0,60

α

0,35

0,70

0,95

0,95

0,85

0,85

α

0,30

0,15

0,05

0,05

0,05

0,05

Globe, 65 mm nedpendling, 50 mm mineralull

αw: 0,65, NRC: 0,70

Micro, 65 mm nedpendling, 50 mm mineralull

αw: 0,65, NRC: 0,60

Tangent, 65 mm nedpendling, 50 mm mineralull

αw: 0,95, NRC: 0,85

Regula, 65 mm nedpendling, 50 mm mineralull

αw: 0,10, NRC: 0,05

För akustikdata om alternativa lösningar, se
„Absorptionsdata“ på knaufdanoline.se
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Hz

Synliga fogar
Till Globe, Micro och Tangent

TECTOPANEL

PERFORERING
Finns även som Regula.
Andra perforeringsmönster tillverkas på beställning.

Globe, Ø6 mm,
15 mm c/c
Perforering: 9-11%

Micro, 3 x 3 mm,
8,3 mm c/c
Perforering: 9,5-10,7%

Tangent, 4 x 14 mm,
10/20 mm c/c
Perforering: 21,1-21,3%
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TECTOPANEL

MONTAGEANVISNING - KONSTRUKTION AV TRÄ

Förklaring:
Underlagspanelen ska vara minst
60 mm bred i kortändarna (gäller vid
B

anv. av träpanel; stålregel kan vara min.
45 mm). Övrig underlagspanel kan vara
45 mm bred.
C
Skivkant
•
A = Max. 300 mm

A

B = Max. 200 mm

Skruv (SN 3,5 x 30)

C = Max. 300 mm

God praxis: Hantera skivorna med omsorg för att undvika skador och ytsmuts före målning för ett gott slutresultat.

Fig. 1

300 mm

300 mm
200 mm
1000 mm

GLESPANEL

INDELNING

• Underlag kan allt efter gällande brandskyddskrav vara glespanel av
trä eller stålprofiler.

• Dela in takytan med början i rummets mitt eller enligt gällande
takplaner.

• Underlagspanelen bör vara minst 50 mm bred.
• Se även avsnitten „Brand“ och „Akustik“ på nästa sida.
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TECTOPANEL

MONTAGEANVISNING - KONSTRUKTION AV STÅL (P45-S25)
Fig. 1

E
C

A

G

D

B
F

G

Förklaring:
Primärprofil P45
Sekundärprofil S25/85
Väggprofil MSK 70
•

Skruv (F/F 13)
Pendel (inte Knauf Danoline)

A = Maks. 300 mm

B = Maks. 300 mm

C = Maks. 1200 mm

D = Maks.1200 mm

E = Maks. 1200 mm

F = Maks. 1200 mm

G = Min. 80 mm

God praxis: Hantera skivorna med omsorg för att undvika skador och ytsmuts före målning för ett gott slutresultat.

Max 400 mm

INDELNING

MONTAGE AV VÄGGPROFIL

• Dela in takytan med början i rummets mitt eller enligt gällande
takplaner.

• Märk ut.

• Observera att stora takytor ska delas med rörelsefogar med högst
15 m avstånd åt båda håll.Se detaljritningar på knaufdanoline.se

• Montera väggprofil MSK70. Välj infästning beroende på
underlaget.

• Om det finns en ökad risk för rörelser i en byggnad ska detta
kompenseras genom minskade avstånd mellan expansionsfogar.

PRIMÄRPROFILER/PENDLAR

SEKUNDÄRPROFILER

• Montera primära profiler med 1200 mm avstånd (max).

• Montera de sekundära profilerna till de primära profilerna med 300
mm avstånd. Använd 2 skruvar (F/F 13) i varje skarv.

• Använd fasta eller justerbara stroppar. Förbind stropparna till de
primära profilerna med 2 skruvar (F/F 13).
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TECTOPANEL

MONTAGEANVISNING - KONSTRUKTION AV STÅL (CD2)

E

A

G

B
F

C

D

H

Förklaring:
Väggprofil UD 28/27

• Skruv SN 3.5 x 30

CD-profil 60/27
Kryssbeslag

A = Max. 300 mm

B = Max. 300 mm

Noniuspendel (typen beror på monteringshöjden)

C = Max. 900 mm

D = Max.900 mm

Kantpanel

E = Max. 900 mm

F = Max. 900 mm

G = Min. 80 mm

H = Min. 80 mm

God praxis: Hantera skivorna med omsorg för att undvika skador och ytsmuts före målning för ett gott slutresultat.

Max 400 mm

INDELNING

MONTAGE AV VÄGGPROFIL

• Dela in takytan med början i rummets mitt eller enligt gällande
takplaner.

• Märk ut.
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• Montera väggprofil MSK70. Välj infästning beroende på
underlaget.

TECTOPANEL

MONTAGEANVISNING - KONSTRUKTION AV STÅL (CD2)

PENDLAR

PRIMÄRPROFILER

• Fäst överdelen i den överliggende konstruktionen med högst 900
mm avstånd.

• Foga samman de två delarna av pendlarna med två sprintar rakt
över varandra.

• Fäst underdelen i primärprofilen.

HOPPSÄTTNING AV CD-PROFILER

SEKUNDÄRPROFILER

• Sätt ihop CD-profilerna (primär- och sekundärprofiler) med hjälp av
skarvbeslag.

• Placera kryssbeslag på primärprofilerna.
• Kläm fast de underliggande sekundärprofilerna i beslagen.
• Justera sekundärprofilernas placering och lås fast kryssbeslaget.
• Se avstånd i fig. 1
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TECTOPANEL

MONTAGEANVISNING - PANELER OCH SPACKLING

MONTAGE

TILLPASSNING

• Montera panelerna med början i rummets mitt.

• Tillpassa elementen från framsidan med en fintandad såg.

• Sätt upp första raden i rät linje med hjälp av ett snöre.

SPARTLING AF SKRUEHULLER

SLIPNING

• Kontrollera att skruvarna är försänkta.

• Kontrollera att spackelmassan är helt torr.

• Applicera spackel (Uniflott Finish eller Easy Filler). Fyll på med råge.

• Slipa med fint sandpapper tills ytan är alldeles slät. Var försiktig så
att du inte förstör kartongytan.

• Vi rekommenderar användningen av „Akustisk spatel till hål“ för att
undvika att få spackel i perforeringarna.

AKUSTIK

MÅLNING
• Kontrollera att spackelmassan är genomtorr och ytan är dammfri.
• Grunda enligt färgtillverkarens anvisningar.
• Applicera målarfärgen med en fin mohairroller.
• Se till att färgen inte är för tjockflytande och applicera inte för
mycket målarfärg på samma gång.
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•

En perforerad gipsskiva förlorar sina akustiska egenskaper om
akustikhålen blockeras (det gäller både fram- och baksidan på
skivan).

•

Därför ska eventuell ångspärr alltid placeras mellan reglar och
glespanel så att den inte ligger direkt mot den perforerade
skivans baksida.

•

Vid montage under fast undertak kan det vara nödvändigt att
lägga mineralull (Knauf Danoline har plastförseglad mineralull
i sortimentet) i hålrummet mellan skivans baksida och det fasta
undertaket. Det görs framför allt med tanke på ljudabsorption av
låga frekvenser.

BRAND
• Om brandklass BD30 krävs ska du följa separat anvisning för
konstruktionen.

TECTOPANEL

MONTAGEANVISNING - BÖJDA PANELER
Applicera vatten på framsidan och låt stå i 30
minuter. Om nödvändigt kan panelen täckas
med plast för att hjälpa panelen att absorbera
vattnet.
Lägg panelen över en mall. Fäst panelen på mallens ena sida.

Pressa panelen mot mallen med hjälp av en
list, flytta den i steg om 100 mm.
Fäst panelen på mallens andra sida.
Kontrollera att panelen är helt torr
innan monteringen påbörjas och innan
konstruktionen försluts.

Skivorna måste torka snabbt så att risken för
mögelbildning kan minimeras under processen.
God ventilation och högt luftutbyte samt relativt
hög temperatur krävs, och skivorna har fördelen
at de kan böjas och torkas före montering.
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TECTOPANEL

DETALJER
TECTOPANEL MED ETT LAGER GLESPANEL
Mineralull

Glespanel

Tectopanel

Ångspärr

Mineralull

Glespanel

Ångspärr

Tectopanel

TECTOPANEL MED KORSLAGD GLESPANEL
Mineralull

Glespanel

Tectopanel

Mineralull

Ångspärr

Glespanel

Tectopanel

Mineralull

Ångspärr
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TECTOPANEL

Tillbehör - system P45-S25

Tillbehör - system CD2

TILLBEHÖR
PRODUKTNAMN

SAP NR.

B x L x H (mm)

Åtgång per m²

Primär / sekundär
CD 60/27-profil

3294

60 x 4000 x 27

4,6 m

Väggprofil UD 28/27

181589

28 x 3000 x 27

1,0*

Skarvbeslag
CD 60/27

181080

59 x 80 x 28

1,1 stk.

Kryssbeslag

3446

-

3,3 stk.

Noniuspendel - sprint

198907

-

2,6 stk.

Noniuspendel - underdel

198904

-

1,3 stk.

Noniuspendel överdel 85 mm

198905

125 - 185

Noniuspendel överdel 135 mm

198906

135 - 235

Noniuspendel överdel 235 mm

198923

235 - 340

Noniuspendel överdel 340 mm

198924

340 - 440

Noniuspendel överdel 440 mm

198925

440 - 540

Noniuspendel överdel 540 mm

198926

540 - 640

Noniuspendel överdel 640 mm

198927

640 - 740

Noniuspendel överdel 740 mm

198928

740 - 840

Noniuspendel överdel 840 mm

198929

840 - 940

Noniuspendel överdel 940 mm

198930

940 -1040

MSK 70 Väggprofil

181029
181030

2500
3600

1,0 m*

P45 Primärprofil

181684

3600

0,85 m

S25/85 Sekundärprofil

181685

3800

3,6 m

F/F13 Skruv

2017

13

8 stk.

Skruv (SN 3,5 x 30)

3503

3,5 x 30

20 stk.

Easy Filler Light

235309

-

≤ 0,1 kg

8 kg

≤ 0,1 kg

-

-

Uniflott Finish

Spackelkniv

129801

73962

1.3 stk.

*Beroende på rummets storlek
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Baccarat Gymnasium, Frankrike, Contrapanel, Globe
Arkitekt: Salaignac - Camarra architecture office

VISSTE DU ATT ...
tack vare sin tålighet kan perforerade
gipsskivor vara helt integrerade med
väggkonstruktionen och därigenom
skapa en enhetlig väggyta med
akustisk prestanda?

CONTRAPANEL
FASTMONTERAT UNDERTAK
Akustikreglering och slagtålighet i en och samma lösning.
Flexibel tak- och väggbeklädnad med ett
distinkt, sammanhängande utseende. Testad enligt DIN 18
032 (EN 13 964) - de strängaste kraven på slagtålighet.
Foliebelagd yta - lätt att hålla ren.

CONTRAPANEL

FASTMONTERAT UNDERTAK

CONTRAPANEL
STORLEKAR
600 x 1200 x 12,5 mm
YTA
Foliebelagd med impregnerat vitt papper
Glans 10
Testat för kemikaliebeständighet i enlighet med
DIN 68 861, FIRA BS 3962 och NEMA LD-3-1991
DANSK KVALITETSMÄRKNING FÖR INOMHUSMILJÖ (DIM)
Tidsvärde: 10 dagar
Partikelemission: låg (< 0,75 mg)
RENGÖRING
Damm tas bort med en torr dammtrasa eller dammsugare.
Märken kan tas bort med en fuktad trasa med normala
rengöringsmetoder och milda rengöringsmedel.
INOMHUSKLIMAT
Produkten är utformad för att fungera under normal användning.
Testat vid 90 % relativ luftfuktighet och 30 °C. Produkten tål en
omgivningstemperatur på upp till 50 °C.
LJUSREFLEKTANS
Globe: 74,1%
Regula: 86,3%
BÄRFÖRMÅGA
1 / B / Obelastad
2 / B / 30N

CERTIFIKAT
−− DIN 4102-2 Brandklass

BRANDTEKNISK KLASS
Klass 1
K110
B-s1,d0

−− MPA-certifikat - slagtålighet
−− Försäkran om överensstämmelse
(EN 14190)
−− Dansk kvalitetsmärkning för
inomhusmiljö (DIM)

TÅLIGHET
Tålig och smutsavvisande yta. Tillverkat av tåligt material med
hög tryckhållfasthet och kan därför även användas både på
väggar och i undertak. Vid normal användning är produktens
egenskaper oförändrade utan någon nedbrytning av materialet
över tiden.

VIKT
Riktvärde för skivans vikt: 8,50 – 9,40 kg/m².
Detta beror på perforeringstyp i samtliga fall.
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CONTRAPANEL

FASTMONTERAT UNDERTAK

CONTRAPANEL
AKUSTIK

KANTER

α
1,0
0,8
0,6
0,4

Kant B

0,2

(AVFASADE KANT)

0,0

125

250

500

1000

2000

4000

α

0,45

0,65

0,80

0,65

0,55

0,45

α

0,40

0,20

0,10

0,05

0,05

0,05

Hz

Globe, 200 mm nedpendling, utan mineralull

αw: 0,60, NRC: 0,65

Regula, 200 mm nedpendling, utan mineralull

αw: 0,10, NRC: 0,05

För akustikdata om alternativa lösningar, se
„Absorptionsdata“ på knaufdanoline.se

SLAGTÅLIGHET
Specialkonstruerad för att uppfylla de stränga krav som ställs
på innertaksbeklädnader i byggnader som utsätts för hårda tag,
t.ex. idrottshallar och gymnastiksalar.
Ingen synlig deformation efter test enligt EN 13964 eller DIN
18032.
Uppfyller de strängaste klass 1-kraven i EN 13964 för slagtåliga
takbeklädnader vilket innebär att produkten lämpar sig för
idrottshallar där det spelas handboll, innebandy osv.
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Synliga fogar
Till Globe

CONTRAPANEL

PERFORERING
Finns även som Regula.

Globe, Ø6 mm,
15 mm c/c
Perforering G1F: 10,2%
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CONTRAPANEL

MONTAGEANVISNING

E

A

G

B
F

Förklaring:

C

H

D

Fig. 1

Väggskena UD 28/27
CD profil 60/27
Kryssbeslag
Noniuspendel (typen beror på monteringshöjden)

•

Vit skruv WS25S
Kantpanel

A = Max. 200 mm

B = 200 mm

C = Max. 900 mm

D = Max. 900 mm

E = Max. 200 mm

G = Min. 80 mm

H = Min. 80 mm

F = Max. 900 mm mm
Fig. 1

God praxis: Användning av rena bomullsvantar vid hanteringen av produkten säkerställer ett bra resultat och ett tak utan fingeravtryck.

Max 400 mm

INDELNING

MONTAGE AV VÄGGPROFIL

• Dela in takytan med början i rummets mitt eller enligt gällande
takplaner.

• Märk ut.

PENDLAR

PRIMÄRPROFILER

• Fäst överdelen i den överliggande konstruktionen med högst 900
mm avstånd.

• Foga samman de två delarna av pendlarna med två sprintar rakt
över varandra.

• Fäst underdelen i primärprofilen.

• Placera primärprofiler med högst 900 mm avstånd.
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• Montera UD-profil 28/27 med ett högsta avstånd på 400 mm. Välj
infästning beroende på underlaget.

CONTRAPANEL

MONTAGEANVISNING

HOPSÄTTNING AV CD-PROFILER

SEKUNDÄRPROFILER

• Sätt ihop CD-profilerna (primär- och sekundärprofiler) med hjälp av
skarvbeslag.

• Placera kryssbeslag på primärprofilerna.

• Hopsättningen kan göras med löpande kortfogar.

• Placera sekundärprofilerna med högst 200 mm avstånd.

• Kläm fast de underliggande sekundärprofilerna i beslagen.
• Justera sekundärprofilernas placering och lås fast kryssbeslaget.

Min 15 mm

200 mm

200 mm

MONTERING

TILLPASSNING

• Använd alltid rena bomullshandskar vid hantering av panelerna.

• Tillpassa elementen från framsidan med en fintandad såg.

• Märk ut skruvarnas placering på Contrapanelen. Använd ev. en
mall.
• Montera elementen med början i mitten. Sätt upp första raden i rät
linje med hjälp av ett snöre.
• Skruvas fast minst 15 mm från elementets kant och med högst 200
mm avstånd.
• Använd vita skruvar.
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CONTRAPANEL

DETALJER
CONTRAPANEL PÅ CD2-SYSTEM

Noniuspendel

UD-Väggskena

Sekundär CD-profil

Primär CD-profil

Contrapanel

Noniuspendel

Primär CD-profil

UD-Väggskena

Contrapanel
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Sekundär CD-profil

Kryssbeslag

Vit skruv

CONTRAPANEL

TILLBEHÖR
PRODUKTNAMN

SAP NR.

B x L x H (mm)

Primär- och sekundärprofil CD 60/27

3294

60 x 4000 x 27

Väggskena UD 28/27

181589

28 x 3000 x 27

Skarvbeslag
CD 60/27

181080

59 x 80 x 28

Kryssbeslag

3446

-

Noniuspendel - sprint

198907

-

Noniuspendel - underdel

198904

-

Noniuspendel, överdel 85 mm

198905

125 - 185

Noniuspendel, överdel 135 mm

198906

135 - 235

Noniuspendel, överdel 235mm

198923

235 - 340

Noniuspendel, överdel 340mm

198924

340 - 440

Noniuspendel, överdel 440mm

198925

440 - 540

Noniuspendel, överdel 540mm

198926

540 - 640

Noniuspendel, överdel 640mm

198927

640 - 740

Noniuspendel, överdel 740mm

198928

740 - 840

Noniuspendel, överdel 840mm

198929

840 - 940

Noniuspendel, överdel 940mm

198930

940 -1040

Vitlackerad skruv WS32T
- för ett lager på trä

198794

32

Vitmålad skruv WS42T
- för två lager på trä

199109

42

Vitlackerad skruv WS25S
- för ett lager på stål

219774

25

Vitlackerad skruv WS38S
- för två lager på stål

219780

38
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Tegnestuen Virumgården, Torstorp Senior Center, Danmark, Danopanel, Globe

VISSTE DU ATT ...
i vårt produktsortiment ingår en
speciell tak- och väggpanel som
uppfyller de tuffaste kraven på
slagtålighet och som kan användas
i sporthallar, gymnastiksalar och
andra anläggningar med intensiv
idrottsanvändning?

DANOPANEL
FASTMONTERAT UNDERTAK
Flexibel takbeklädnad med ett distinkt, sammanhängande
utseende. Färdigmålad tak- eller
väggbeklädnad med dolda monteringsbeslag. Snabb
montering som varken kräver spackling eller
målning.

DANOPANEL

FASTMONTERAT UNDERTAK

DANOPANEL
STORLEKAR
600 x 600 x 12,5 mm
YTA
Standard vitmålad yta
(ligger närmast RAL 9003, glans 5)
Andra färger levereras på beställning
DANSK KVALITETSMÄRKNING FÖR INOMHUSMILJÖ (DIM)
Tidsvärde: 10 dagar
Partikelemission: låg (< 0,75 mg)
RENGÖRING
Damm tas bort med en torr dammtrasa eller dammsugare.
Märken kan tas bort med en fuktad trasa med normala
rengöringsmetoder och milda rengöringsmedel.
INOMHUSKLIMAT
Produkten är utformad för att fungera under normal användning.
Testat vid 90 % relativ luftfuktighet och 30 °C. Produkten tål en
omgivningstemperatur på upp till 50 °C.
LJUSREFLEKTANS
Globe: 72,8%
Micro: 72,1%
Regula: 82,6%
BÄRFÖRMÅGA
1 / A / Obelastad
2 / B / Obelastad
BRANDTEKNISK KLASS
Klass 1
K110
A2-s1,d0
BD 30

CERTIFIKAT
−− Försäkran om överensstämmelse
(EN 14190)
−− Dansk kvalitetsmärkning för
inomhusmiljö (DIM)

TÅLIGHET
Tillverkat av tåligt material med hög tryckhållfasthet. Vid normal
användning är produktens egenskaper oförändrade utan någon
nedbrytning av materialet över tiden.
VIKT
Riktvärde för skivans vikt: 8,50 – 9,40 kg/m².
Detta beror på perforeringstyp i samtliga fall.
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DANOPANEL

FASTMONTERAT UNDERTAK

DANOPANEL
AKUSTIK

KANTER

α
1.0
0.8
0.6
0.4

Kant B

0.2

(AVFASADE KANT)

0.0

125

250

500

1000

2000

4000

α

0.35

0.70

0.80

0.75

0.60

0.50

α

0.40

0.60

0.65

0.65

0.60

0.55

α

0.30

0.15

0.05

0.05

0.05

0.05

Hz

Globe, 65 mm nedpendling, 50 mm mineralull
Micro, 65 mm nedpendling, 50 mm mineralull

αw: 0,65, NRC: 0,70
αw: 0,65, NRC: 0,60

Regula, 65 mm nedpendling, 50 mm mineralull

αw: 0,10, NRC: 0,05

För akustikdata om alternativa lösningar, se
„Absorptionsdata“ på knaufdanoline.se
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Synliga fogar
Till Globe och Micro

DANOPANEL

PERFORERING
Finns även som Regula.
Andra perforeringsmönster tillverkas på beställning.

Globe, Ø6 mm,
15 mm c/c
Perforering: 10,2%

Micro, 3 x 3 mm,
8,3 mm c/c
Perforering: 10,2%
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DANOPANEL

MONTAGEANVISNING

A

Förklaring:
Glespanel min 70 mm bred
Kambeslag (förmonterade i Danopanel)
•

Skruv (WS32T)
Skivkant
A = Max. 300 mm

B = 300 mm
Fig. 1

B
God praxis: Användning av rena bomullsvantar vid hanteringen av produkten säkerställer ett bra resultat och ett tak utan fingeravtryck.

INDELNING

MONTAGE

• Dela in takytan med början i rummets mitt eller enligt gällande
takplaner.

• Använd alltid rena bomullshandskar vid hantering av panelerna.

• Underlagspanelen i trä måste vara minst 70 mm bred med ett
avstånd på 300 mm.

• Sätt upp första raden i rät linje med hjälp av ett snöre.

• Montera elementen med början i rummets mitt.

• Den slutliga taklösningen ska avgöras av lokal bestämmelser.

INFÄSTNING

UPPHÄNGNING AV FÖLJANDE ELEMENT

• Fäst elementen genom att dra åt skruvarna genom metallbeslagens
hål. Använd exempelvis skruv typ RA25 eller TA35.

• Montera de följande elementen genom att skjuta in kambeslagen
bakom föregående skiva/skivor och skruva genom hålen i de
lediga kambeslagen.

• Det är viktigt att skruven går in helt lodrätt så att huvudet tar så lite
plats som möjligt.
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DANOPANEL

MONTAGEANVISNING

MONTAGE AV DEN SISTA RADEN

TILLPASSNING

• Fäst den sista raden med vita skruvar direkt genom skivan.

• Tillpassa elementen från framsidan med en fintandad såg.

• Montera extra underlag för att kompensera för kambeslagens
tjocklek.

• Om elementet ska kapas där det har monterats kambeslag måste de
först tas av.

• Du kan avsluta med en underliggande skuggprofil. Du kan använda
vita skruvar för att säkra slutpanelen eller så kan du spackla, slipa
och måla skruvhuvudena efteråt.

• Grip tag i beslaget med en tång och vricka försiktigt av det.
• Nya beslag kan tryckas i med kambeslagstången som kan erhållas
från Knauf Danoline.

AKUSTIK
• En perforerad gipsskiva förlorar sina akustiska egenskaper om
akustikhålen blockeras (det gäller både fram- och baksidan på
skivan).
• Därför ska eventuell ångspärr alltid placeras mellan reglar och
glespanel så att den inte ligger direkt mot den perforerade skivans
baksida.
• Vid montage av ett undertak under en fast takyta kan det vara
nödvändigt att lägga mineralull (Knauf Danoline har plastförseglad
mineralull i sortimentet) i hålrummet mellan skivans baksida och det
fasta undertaket. Det görs framför allt med tanke på ljudabsorption
av låga frekvenser.
• En perforerad gipsskiva är beroende av hålrummet bakom för att
uppnå sina akustiska egenskaper.
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DANOPANEL

DETALJER
DANOPANEL MED ETT LAGER GLESPANEL
Mineralull

Vit skruv

Plywoodremsa
Glespanel

Danopanel

Ångspärr

Danopanel

Ångspärr

Mineralull

Vit skruv

Plywoodremsa
Glespanel

DANOPANEL PÅ KORSLAGT UNDERLAG
Mineralull

Vit skruv

Plywoodremsa

Glespanel

Danopanel

Mineralull

Ångspärr

Mineralull

Vit skruv

Plywoodremsa
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Glespanel

Danopanel

Mineralull

Ångspärr

DANOPANEL

TILLBEHÖR
PRODUKTNAMN

SAP NR.

W x L x H (mm)

Vitmålad skruv WS32T

198794

32

Skruv TA35 för gipsskivor som monteras på trä

181354

L: 35 mm / 1.000 st.

Skruv RA35 för gipsskivor som monteras på stål

181342

L: 35 mm / 1.000 st.

Kambeslag BE 13

198368

40 x 55 x 1/10
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Henrik Jais-Nielsen & Mats White arkitekter AB, Hus N Växjö universitet, Sverige, Solopanel, G10/23

VISSTE DU ATT ...
i Knauf Danolines sortiment
ingår ett hygientak certifierat
för renrum som kan användas
i laboratorier och andra
lokaler med hög krav på
infektionskontroll?

SOLOPANEL
FASTMONTERAT UNDERTAK
Kontinuerlig perforering med monolitisk design. Ett val
mellan osynliga eller diskreta fogar. Akustiskt undertak för
tak- eller väggytor.

SOLOPANEL

FASTMONTERAT UNDERTAK

SOLOPANEL
YTA
Obehandlad
DANSK KVALITETSMÄRKNING FÖR INOMHUSMILJÖ (DIM)
Tidsvärde: 10 dagar
Partikelemission: låg (< 0,75 mg)
RENGÖRING
Damm tas bort med en torr dammtrasa eller dammsugare.
Fläckborttagning beror på den färg som andvänds, men en
fuktig trasa normal rengöring och neutrala rengöringsmedel är
mest lämpliga för mindre märken. Vid envisa fläckar eller om du
är osäker, skall färgtillverkarens anvisningar följas.
LJUSREFLEKTANS
Beror på färgen som panelen målats med.
INOMHUSKLIMAT
Produkten är utformad för att fungera under normal användning.
Testat vid 90 % relativ luftfuktighet och 30 °C. Produkten tål en
omgivningstemperatur på upp till 50 °C.
BÄRFÖRMÅGA
2 / A / Obelastad
2 / B / 30N
BRANDKLASS
A2-s1,d0
TÅLIGHET
Tillverkat av tåligt material med hög tryckhållfasthet och kan
därför även användas både på väggar och i undertak. Vid
normal användning är produktens egenskaper oförändrade
utan någon nedbrytning av materialet över tiden.

CERTIFIKAT
−− Försäkran om överensstämmelse
(EN 14190)
−− Dansk kvalitetsmärkning för
inomhusmiljö (DIM)

VIKT
Riktvärde för skivans vikt: 8,30 – 9,00 kg/m².
Detta beror på perforeringstyp i samtliga fall.
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SOLOPANEL

FASTMONTERAT UNDERTAK

SOLOPANEL
AKUSTIK

KANTER

α
1,0
0,8
0,6
0,4

Kant SK

Kant UFF

0,2

Osynliga fogar

Osynliga fogar

0,0
α

125

250

500

1000

2000

4000

0,40

0,45

0,50

0,45

0,40

0,50

α

0,45

0,60

0,70

0,60

0,55

0,65

α

0,45

0,60

0,65

0,60

0,55

0,60

α

0,45

0,65

0,75

0,65

0,60

0,60

α

0,45

0,65

0,75

0,65

0,60

0,60

G6/18, 200 mm nedpendling, utan mineralull
G8/18, 200 mm nedpendling, utan mineralull
G10/23, 200 mm nedpendling, utan mineralull
G12/25, 200 mm nedpendling, utan mineralull
G15/30, 200 mm nedpendling, utan mineralull

Hz

αw: 0,45, NRC: 0,45
αw: 0,60, NRC: 0,60
αw: 0,60, NRC: 0,60
αw: 0,65, NRC: 0,65
αw: 0,65, NRC: 0,65

α
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

125

250

500

1000

2000

4000

α

0,45

0,65

0,75

0,65

0,60

0,70

α

0,45

0,60

0,65

0,60

0,50

0,55

α

0,45

0,65

0,80

0,65

0,50

0,60

Hz

Q8/18, 200 mm nedpendling, utan mineralull

αw: 0,65, NRC: 0,65

G8/12/50, 200 mm nedpendling, utan mineralull
G12/20/66, 200 mm nedpendling, utan mineralull

αw: 0,60, NRC: 0,60
αw: 0,60, NRC: 0,65

För akustikdata om alternativa lösningar, se
„Absorptionsdata“ på knaufdanoline.se
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Kant MF
Diskreta fogar

SOLOPANEL

PERFORERING

PERFORERINGSTYP

PERFORERINGSPROCENT
KANT UFF
STORLEKAR

G 6/18

8.7 %

1188 x 1998 mm

G 8/18

15.5 %

1188 x 1998 mm

G 10/23

14.8 %

1196 x 2001 mm

G 12/25

18.1 %

1200 x 2000 mm

G 15/30

19.6 %

1200 x 1980 mm

Q 8/18

19.8 %

1188 x 1998 mm

23 %

1200 x 2000 mm

G 8/12/50

13.1 %

1200 x 2000 mm

G12/20/66

19.6 %

1188 x 1980 mm

Q 12/25

* Vissa perforeringar kan också levereras med en SK eller MF kant.
De exakta panelmåtten varierar från modul till modul beroende på kant
utförande. Kontakta Knauf Danoline för mer information.

Kant SK

G6/18

G8/18

G10/23

G12/25

G15/30

Q8/18

Q12/25

G8/12/50

Kant MF

G12/20/66
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SOLOPANEL

MONTAGEANVISNING
Fig. 1
E
F
G

A

B
F

C
Väggskena UD 28/27

H

D
• Skruv SN 3,5 x 30

CD-profil 60/27
Kryssbeslag
Noniuspendel (typen beror på monteringshöjden)
Skivkant

A = Max. 300 mm

B = Max. 333 mm*

C = Max. 900 mm

D = Max.900 mm

E = Max. 150 mm

F = Max. 1000 mm

G = Min. 80 mm

H = Min. 80 mm

* Justeras och monteras enligt panelets exakta längd (observera att panelerna varierar beroende på typ av perforering).
God praxis: Hantera skivorna med omsorg för att undvika skador och ytsmuts före målning för ett gott slutresultat.

Max 400 mm

INDELNING

MONTAGE AV VÄGGSKENA

• Dela in takytan med början i rummets mitt eller enligt gällande
takplaner.

• Märk ut.
• Montera UD skena 28/27. Välj typ av infästning efter underlaget.

• Observera att stora takytor ska delas med rörelsefogar med högst
15 m avstånd åt båda håll. Se detaljritningar på knaufdanoline.se.
• Om det finns en ökad risk för rörelser i en byggnad ska detta
kompenseras genom minskade avstånd mellan expansionsfogar.

PENDLAR

PRIMÄRPROFILER

• Fäst överdelen i den överliggande konstruktionen med högst 900
mm avstånd. Välj typ av infästning efter underlaget.

• Foga samman de två delarna av pendlarna med två sprintar rakt
över varandra.

• Fäst underdelen i primärprofilen.

132 Knauf Danoline Fastmonterat undertak

SOLOPANEL

MONTAGEANVISNING

HOPSÄTTNING AV CD-PROFILER

SEKUNDÄRPROFILER

• Sätt ihop CD-profilerna med hjälp av skarvbeslag.

• Placera kryssbeslag på primärprofilerna.
• Kläm fast de underliggande sekundärprofilerna i beslagen.
• Justera sekundärprofilernas placering och lås fast kryssbeslaget.
• Se avstånd i figur 1.

SK

SK/UFF/MF

FÖRBEREDELSE AV PANELER

MONTAGEFÖLJD

• Fasa alla kanter på den synliga sidan så att kartongen inte kan resa
sig.

• Använd alltid rena bomullshandskar vid hantering av panelerna.

• Borsta bort gipsdamm från kanterna och grunda dem med Knauf
Djupgrund (universal primer).

• Panelernas ska placeras i 90º vinkel gentemot läkten. Kontrollera att
panelernas alla kortändar har fullständigt stöd.

SK/UFF/MF

SK/UFF/MF

• Börja monteringen från rummets mitt.

Max 333 mm

Max 333 mm

Max 200 mm

MONTERING

PLACERING

• Sätt upp första raden i rät linje med hjälp av ett snöre eller en laser.
OBS: Montera panelerna så att alla är vända åt samma håll (rött
märke mot blått märke).

• SK-panelerna levereras med undermått och ska sättas upp med
ett avstånd på 2-5 mm (så att spackelmassan kan komma ända in
mellan panelernas kanter).

• Kontrollera att skruvarna är försänkta utan att skada kartongytan.

• Se till att avståndet mellan perforeringssträngarna är korrekt vid
lederna. Perforeringssträngarna måste justeras tvärs och diagonalt
för att inriktas. Se avstånd i föregående illustration
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SOLOPANEL

MONTAGEANVISNING
SK/UFF/MF

SK/UFF

TILLPASSNING

SPACKLING

• Tillpassa elementen från framsidan med en fintandad såg.

• Kontrollera att skruvarna är försänkta och att skivorna inte pressas
mot varandra.

• Grunda kanterna med Knauf Djupgrund (universal primer).

• Kontrollera att kanterna är grundade och dammfria.
• Använd Knauf Uniflott som spackelmassa.
• Du kan undvika spackel i perforeringshålen genom att använda
markeringspapper. Använd en tryckkänslig typ och testa i förväg att
den inte skadar panelytorna när den tas bort.

SK/UFF
1

SK/UFF
2

3

= Spackling
= Överflödigt material borttages
= Finspackling

FÖRBEREDELSE AV KNAUF UNIFLOTT SPACKELMASSA

SPACKLING

• Förbered spackelmassan enligt anvisningarna på förpackningen.

• Fyll fogen med spackelmassa (Knauf Uniflott).Använd fogpistol eller
tryck in massan med spackelspade. Fyll i spackelmassa med råge,
se till att den pressas ända in mellan panelkanterna, men att det
inte hamnar spackelmassa i perforerings-hålen.

• Fyll röret med fogmassa med hjälp av en spackelspade.
• Fäst fogmunstycket.
• Sätt i tuben och munstycket i fogpistolen.

• Pressa in massan ännu mer genom att dra ett finger över fogen. Fyll
på massa igen.
• Låt spacklet torka ca 45 minuter.
• Skrapa av överflödigt spackel.
• Låt spacklet torka.
• Applicera andra spackelskiktet (Knauf Finish Pastös), fyll på med
råge.
• Låt spacklet torka.
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SOLOPANEL

MONTAGEANVISNING
SK/UFF/MF

SK/UFF/MF

SPACKLING AV SKRUVHÅL

SLIPNING

• Applicera spackel (Knauf Finish Pastös). Fyll på med råge. Vi
rekommenderar användningen av Knauf Danogips speciella
spackelverktyg för att undvika att få spackel i perforeringarna.

• Kontrollera att spackelmassan är helt torr.
• Slipa med fint sandpapper tills ytan är alldeles slät. Var försiktig så
att du inte förstör kartongytan.

• Låt spacklet torka.

SK/UFF/MF

MÅLNING
• Kontrollera att spackelmassan är genomtorr och ytan är dammfri.
• Grunda enligt färgtillverkarens anvisningar.
• Applicera målarfärgen med roller, så att ljudfilten på de perforerade
skivorna inte täpps igen. Använd en fin mohairroller.
• Se till att färgen inte är för tjockflytande och applicera inte för mycket
målarfärg på samma gång.
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SOLOPANEL

DETALJER
SOLOPANEL PÅ CD 2-SYSTEMET
Noniuspendel
Noniuspendel

Kryssbeslag

UD-Väggskena

Primärprofil

Solopanel

Primärprofil

Sekundärprofil

Sekundärprofil

Spackling

SOLOPANEL - EXPANSIONSFOG

Noniuspendel

Noniuspendel

Kryssbeslag

Primärprofil
Skarvbeslag

Primärprofil

Sekundärprofil
Sekundärprofil

Expansionsfog
Solopanel
Passbit gipsskiva
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Passbit gipsskiva

SOLOPANEL

TILLBEHÖR
PRODUKTNAMN

SAP NR.

B x L x H (mm)

Åtgång per m²

Primär- och sekundärprofil
CD 60/27

3294

60 x 4000 x 27

4,6 m

Väggskena UD 28/27

181589

28 x 3000 x 27

1,0*

Skarvbeslag
CD 60/27

181080

59 x 80 x 28

1,1 st.

Kryssbeslag

3446

-

3,3 st.

Noniuspendel - sprint

198907

-

2,6 st.

Noniuspendel - underdel

198904

-

1,3 st.

Noniuspendel, överdel 85 mm

198905

125 - 185

Noniuspendel, överdel 135 mm

198906

135 - 235

Noniuspendel, överdel 235 mm

198923

235 - 340

Noniuspendel, överdel 340 mm

198924

340 - 440

Noniuspendel, överdel 440 mm

198925

440 - 540

Noniuspendel, överdel 540 mm

198926

540 - 640

Noniuspendel, överdel 640 mm

198927

640 - 740

Noniuspendel, överdel 740 mm

198928

740 - 840

Noniuspendel, överdel 840 mm

198929

840 - 940

Noniuspendel, överdel 940 mm

198930

940 -1040

Knauf Djupgrund
(Universal Primer)

253759

5L

0,02 L

8 kg

0,1 kg

Unflott Finish

129801

1.3 stk.

253631

25 kg

253630

5 kg

Spackeltub

4707

-

-

Spackelkniv

73962

-

-

Skruvar SN 3,5x30

3503

3,5 x 30

20 st.

Knauf Uniflott

0,4 kg
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Kjær & Richter, LMO, Danmark, Stratopanel, G8/15/20

VISSTE DU ATT ...
gipsskivorna som används till
Knauf Danolines produkter
är tillverkade av 90 %
industriåtervunnen gips, 9
% återvunnen gips och 1 %
återvunnet papper?

STRATOPANEL
FASTMONTERAT UNDERTAK
Kontinuerlig perforering med monolitisk design. Akustiskt
undertak för tak- eller väggytor.

STRATOPANEL

FASTMONTERAT UNDERTAK

STRATOPANEL
YTA
Obehandlad
DANSK KVALITETSMÄRKNING FÖR INOMHUSMILJÖ (DIM)
Tidsvärde: 10 dagar
Partikelemission: låg (< 0,75 mg)
RENGÖRING
Damm tas bort med en torr dammtrasa eller dammsugare.
Fläckborttagning beror på den
färg som andvänds, men en fuktig trasa normal rengöring och
neutrala rengöringsmedel är mest lämpliga för mindre märken.
Vid envisa fläckar eller om du är osäker, skall färgtillverkarens
anvisningar följas.
LJUSREFLEKTANS
Beror på färgen som panelen målats med.
INOMHUSKLIMAT
Produkten är utformad för att fungera under normal användning.
Testat vid 90 % relativ luftfuktighet och 30 °C. Produkten tål en
omgivningstemperatur på upp till 50 °C.
BÄRFÖRMÅGA
2 / A / Obelastad
2 / B / 30N
BRANDKLASS
A2-s1,d0

CERTIFIKAT
−− Försäkran om överensstämmelse

TÅLIGHET
Tillverkat av tåligt material med hög tryckhållfasthet och kan
därför även användas både på väggar och i undertak. Vid
normal användning är produktens egenskaper oförändrade
utan någon nedbrytning av materialet över tiden.

(EN 14190)
−− Dansk kvalitetsmärkning för
inomhusmiljö (DIM)

VIKT
Riktvärde för skivans vikt: 8,00 – 9,30 kg/m².
Detta beror på perforeringstyp i samtliga fall.
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STRATOPANEL

FASTMONTERAT UNDERTAK

STRATOPANEL
AKUSTIK

KANTER

α
1,0
0,8
0,6
0,4

Kant SK

Kant UFF

0,2

Osynliga fogar

Osynliga fogar

0,0

125

250

500

1000

2000

4000

α

0,40

0,50

0,55

0,50

0,40

0,45

α

0,40

0,50

0,60

0,45

0,35

0,35

G8/15/20, 200 mm nedpendling, utan mineralull

Hz

αw: 0,50, NRC: 0,50

G12/20/35, 200 mm nedpendling, utan mineralull αw: 0,45, NRC: 0,50

För akustikdata om alternativa lösningar, se
„Absorptionsdata“ på knaufdanoline.se
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STRATOPANEL

PERFORERING

PERFORERINGSTYP

PERFORERINGSPROCENT
KANT UFF
STORLEKAR

G8/15/20

9.9 %

1200 x 2000 eller
1200 x 2500 mm

G12/20/35

9.8 %

1200 x 1875 eller
1200 x 2500 mm

G8/15/20

* Vissa perforeringar kan också levereras med en SK kant.
De exakta panelmåtten varierar från modul till modul beroende på kant
utförande. Kontakta Knauf Danoline för mer information.

Kant SK

G12/20/35

Knauf Danoline Fastmonterat undertak 141

STRATOPANEL

MONTAGEANVISNING

Fig. 1
E
F

G

A

B
F

Förklaring:

C

Väggskena UD 28/27

D

H

• Skruv SN 3,5 x 30

CD-profil 60/27
Kryssbeslag

A = Max. 300 mm

B = Max. 333 mm*

Noniuspendel (typen beror på monteringshöjden)

C = Max. 900 mm

D = Max.900 mm

Skivkant

E = Max. 150 mm

F = Max. 1000 mm

G = Min. 80 mm

H = Min. 80 mm

* Justeras och monteras enligt panelets exakta längd (observera att panelerna varierar beroende på typ av perforering).
God praxis: Hantera skivorna med omsorg för att undvika skador och ytsmuts före målning för ett gott slutresultat.

Max 400 mm

INDELNING

MONTAGE AV VÄGGSKENA

• Dela in takytan med början i rummets mitt eller enligt gällande
takplaner.

• Märk ut.
• Montera UD skena 28/27. Välj typ av infästning efter underlaget.

• Observera att stora takytor ska delas med rörelsefogar med högst
15 m avstånd åt båda håll.Se detaljritningar på knaufdanoline.se
• Om det finns en ökad risk för rörelser i en byggnad ska detta
kompenseras genom minskade avstånd mellan expansionsfogar.

PENDLAR

PRIMÄRPROFILER

• Fäst överdelen i den överliggande konstruktionen med högst 900
mm avstånd. Välj typ av infästning efter underlaget.

• Foga samman de två delarna av pendlarna med två sprintar rakt
över varandra.

• Fäst underdelen i primärprofilen.
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STRATOPANEL

MONTAGEANVISNING

HOPSÄTTNING AV CD-PROFILER

SEKUNDÄRPROFILER

• Sätt ihop CD-profilerna med hjälp av skarvbeslag.

• Placera kryssbeslag på primärprofilerna.
• Kläm fast de underliggande sekundärprofilerna i beslagen.
• Justera sekundärprofilernas placering och lås fast kryssbeslaget.
• Se avstånd i figur 1.

SK

SK/UFF

FÖRBEREDELSE AV PANELER

MONTAGEFÖLJD

• Fasa alla kanter på den synliga sidan så att kartongen inte kan
resa sig.

• Börja monteringen från rummets mitt.

• Borsta bort gipsdamm från kanterna och grunda dem med Knauf
Djupgrund (universal primer).

• Panelernas ska placeras i 90º vinkel gentemot läkten. Kontrollera att
panelernas alla kortändar har fullständigt stöd.

SK/UFF
Max 333 mm

Max 333 mm

Max 200 mm

MONTAGE AV PANELER
• Sätt upp första raden i rät linje med hjälp av ett snöre eller en
laser. OBS: Montera panelerna så att alla är vända åt samma
håll (rött märke mot blått märke).
• SK-panelerna levereras med undermått och ska sättas upp med
ett avstånd på 2-5 mm (så att spackelmassan kan komma ända in
mellan panelernas kanter).
• Kontrollera att skruvarna är försänkta utan att skada kartongytan.
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STRATOPANEL

MONTAGEANVISNING
SK/UFF

SK/UFF

TILLPASSNING

SPACKLING

• Tillpassa elementen från framsidan med en fintandad såg.

• Kontrollera att skruvarna är försänkta och att skivorna inte pressas
mot varandra.

• Grunda kanterna med Knauf Djupgrund (universal primer).

• Kontrollera att kanterna är grundade och dammfria.
• Använd Knauf Uniflott som spackelmassa.
• Du kan undvika spackel i perforeringshålen genom att använda
markeringspapper (tryckkänslig tejp). Använd en tryckkänslig typ
och testa i förväg att den inte skadar panelytorna när den tas bort.

SK/UFF
1

SK/UFF
2

3

= Spackling
= Överflödigt material borttages
= Finspackling

FÖRBEREDELSE AV KNAUF UNIFLOTT SPACKELMASSA

SPACKLING

• Förbered spackelmassan enligt anvisningarna på förpackningen.

• Fyll fogen med spackelmassa (Knauf Uniflott).Använd fogpistol eller
tryck in massan med spackelspade. Fyll i spackelmassa med råge,
se till att den pressas ända in mellan panelkanterna, men att det
inte hamnar spackelmassa i perforerings-hålen.

• Fyll röret med fogmassa med hjälp av en spackelspade.
• Fäst fogmunstycket.
• Sätt i tuben och munstycket i fogpistolen.

• Pressa in massan ännu mer genom att dra ett finger över fogen. Fyll
på massa igen.
• Låt spacklet torka ca 45 minuter.
• Skrapa av överflödigt spackel.
• Låt spacklet torka.
• Applicera andra spackelskiktet (Knauf Finish Pastös), fyll på med
råge.
• Låt spacklet torka.
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STRATOPANEL

MONTAGEANVISNING
SK/UFF

SPACKLING AV SKRUVHÅL

SLIPNING

• Applicera spackel (Knauf Finish Pastös). Fyll på med råge. Vi
rekommenderar användningen av Knauf Danogips speciella
spackelverktyg för att undvika att få spackel i perforeringarna.

• Kontrollera att spackelmassan är helt torr.
• Slipa med fint sandpapper tills ytan är alldeles slät. Var försiktig så
att du inte förstör kartongytan.

• Låt spacklet torka.

MÅLNING
• Kontrollera att spackelmassan är genomtorr och ytan är dammfri.
• Grunda enligt färgtillverkarens anvisningar.
• Applicera målarfärgen med roller, så att ljudfilten på de
perforerade skivorna inte täpps igen. Använd en fin mohairroller.
• Se till att färgen inte är för tjockflytande och applicera inte för
mycket målarfärg på samma gång.
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STRATOPANEL

DETALJER
STRATOPANEL PÅ CD 2-SYSTEMET

Noniuspendel
Noniuspendel

Kryssbeslag

Primärprofil
Primärprofil

UD-Väggskena

Sekundärprofil

Stratopanel

Sekundärprofil

Spackling

STRATOPANEL - EXPANSIONSFOG

Noniuspendel

Noniuspendel

Kryssbeslag

Skarvbeslag

Primärprofil
Primärprofil

Sekundärprofil
Expansionsfog

Passbit gipsskiva
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Sekundärprofil
Stratopanel
Passbit gipsskiva

STRATOPANEL

TILLBEHÖR
PRODUKTNAMN

SAP NR.

B x L x H (mm)

Åtgång per m²

Primär- och sekundärprofil
CD 60/27

3294

60 x 4000 x 27

4,6 m

Väggskena UD 28/27

181589

28 x 3000 x 27

1,0*

Skarvbeslag
CD 60/27

181080

59 x 80 x 28

1,1 stk.

Kryssbeslag

3446

-

3,3 stk.

Noniuspendel - sprint

198907

-

2,6 stk.

Noniuspendel - underdel

198904

-

1,3 stk.

Noniuspendel, överdel 85 mm

198905

125 - 185

Noniuspendel, överdel 135 mm

198906

135 - 235

Noniuspendel, överdel 235 mm

198923

235 - 340

Noniuspendel, överdel 340 mm

198924

340 - 440

Noniuspendel, överdel 440 mm

198925

440 - 540

Noniuspendel, överdel 540 mm

198926

540 - 640

Noniuspendel, överdel 640 mm

198927

640 - 740

Noniuspendel, överdel 740 mm

198928

740 - 840

Noniuspendel, överdel 840 mm

198929

840 - 940

Noniuspendel, överdel 940 mm

198930

940 -1040

Knauf Djupgrund
(Universal Primer)

253759

5L

0,02 L

8 kg

0,1 kg

Unflott Finish

129801

1.3 stk.

253631

25 kg

253630

5 kg

Spackeltub

4707

-

-

Spackelkniv

73962

-

-

Skruvar SN 3,5x30

3503

3,5 x 30

20 stk.

Knauf Uniflott

0,4 kg

*Beroende på rummets storlek
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Vordingborg Kaserne, Danmark, Designpanel Vägg
Arkitekt: Kim Bjørn Arkitekter A/S

DESIGNPANEL
VÄGGBEKLÄDNAD
VISSTE DU ATT ...
Tak och väggbeklädnad lämplig för alla tak- och väggytor
där man önskar ett skarvfritt utseende.
Designpanel kan böjas på arbetsplasten eller erhållas
fabriksböjd.

0,13 % av allt havsvatten är
gips och att det finns stora
mängder torkad naturlig gips
runt Medelhavet?

DESIGNPANEL

VÄGGBEKLÄDNAD

DESIGNPANEL
STORLEKAR
Mått
Tillgänglig med:
900 x 2700 x 12,5 mm* Globe, Quadril, Micro
1200 x 2400 x 12,5 mm Globe, Quadril, Micro
900 x 2400 x 12,5 mm Tangent
YTA
Obehandlad
DANSK KVALITETSMÄRKNING FÖR INOMHUSMILJÖ (DIM)
Tidsvärde: 10 dagar
Partikelemission: låg (< 0,75 mg)
RENGÖRING
Damm tas bort med en torr dammtrasa eller dammsugare.
Fläckborttagning beror på den färg som andvänds, men en
fuktig trasa normal rengöring och neutrala rengöringsmedel är
mest lämpliga för mindre märken. Vid envisa fläckar eller om
du är osäker, skall färgtillverkarens anvisningar följas.
INOMHUSKLIMAT
Produkten är utformad för att fungera under normal användning.
Testat vid 90 % relativ luftfuktighet och 30 °C. Produkten tål en
omgivningstemperatur på upp till 50 °C.
LJUSREFLEKTANS
Beror på färgen som panelen målats med.
BRANDTEKNISK KLASS
Klass 1
K110
A2-s1,d0
BD 30

CERTIFIKAT
−− Försäkran om överensstämmelse
(EN 14190)
−− Dansk kvalitetsmärkning för
inomhusmiljö (DIM)

TÅLIGHET
Tillverkad av robust material med utmärkt tryckhållfasthet. Vid
normal användning är produktens egenskaper oförändrade
utan någon nedbrytning av materialet över tiden.
VIKT
Riktvärde för skivans vikt: 9,20 kg/m².
Detta beror på perforeringstyp i samtliga fall.
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DESIGNPANEL

VÄGGBEKLÄDNAD

DESIGNPANEL
AKUSTIK

KANTER

α
1,0
0,8
0,6
0,4

Kant B1

0,2

Kant B1(EN 520)

0,0

Hz

4 försänkta kanter
Osynliga fogar

125

250

500

1000

2000

4000

α

0,35

0,70

0,80

0,75

0,60

0,50

Till Globe, Quadril, Micro och

α

0,40

0,65

0,75

0,70

0,65

0,50

Tangent

α

0,40

0,60

0,65

0,65

0,60

0,55

α

0,35

0,60

0,70

0,70

0,65

0,65

α

0,30

0,15

0,05

0,05

0,05

0,05

G1F, 65 mm inbyggnadsdjup, 50 mm mineralull

αw: 0,65, NRC: 0,70

Q1F, 65 mm inbyggnadsdjup, 50 mm mineralull

αw: 0,65, NRC: 0,70

M1F, 65 mm inbyggnadsdjup, 50 mm mineralull

αw: 0,65, NRC: 0,65

T3L1, 65 mm inbyggnadsdjup, 50 mm mineralull αw: 0,70, NRC: 0,65
Regula, 65 mm inbyggnadsdjup, 50 mm mineralull αw: 0,10, NRC: 0,05

För akustikdata om alternativa lösningar, se
„Absorptionsdata“ på knaufdanoline.se
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DESIGNPANEL

PERFORERING
Finns även som Regula.
Andra perforeringsmönster tillverkas på beställning.

Globe, Ø6 mm,
15 mm c/c
Perforering: 5,3 - 9,8%

Quadril, 12 x 12 mm,
30 mm c/c
Perforering: 7,8 - 13%

Micro, 3 x 3 mm,
8,3 mm c/c
Perforering: 7,1 - 9,8%

Tangent, 4 x 14 mm,
10/20 mm
Perforering: 13,3 - 15,0
- 15,8%
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DESIGNPANEL

MONTAGEANVISNING
Fig. 1

A

C

Förklaring:

45 mm Z-profil
B

45 mm U-profil
•

A = Max. 300 mm

B = Max. 200 mm

Skruv SN 3,5 x 30
Skivkant

C = 300 mm

God praxis: Hantera skivorna med omsorg för att undvika skador och ytsmuts före målning för ett gott slutresultat.

200 mm
300 mm

300 mm

300 mm

UNDERLAG

INDELNING

• Designpanel kan allt efter gällande brandskyddskrav monteras på
trä eller stålprofiler.

• Perforerade skivor på vägg monteras vanligtvis på väggens övre
del, allt efter akustikbehov och rummets utformning.

• Underlaget kan vara lodrätt eller vågrätt, men bör helst ligga
på tvären mot panelernas riktning. På så vis säkerställs också att
panelernas kortändar stöds helt.

• Det går emellertid att montera perforerade skivor på hela väggytan,
beroende på den fysiska påverkan.

• Underlagspanelen bör vara minst 45 mm bred.
• Se även avsnittet „Akustik“ på nästa sida.

• Följ eventuella planritningar eller dela upp ytan så att
perforeringsfälten hamnar symmetriskt i rummet.
• Observera att stora väggytor ska delas med rörelsefogar med högst
15 m avstånd. Se detaljritningar på knaufdanoline.se.

MONTERING
• Montera den första panelraden i rät linje med hjälp av ett snöre.
• Se avstånd i fig. Skruvar måste fastställas 10 mm från den långa
plåtkanten och 15 mm från slutet panelkanten .
• Panelerna levereras med undermått och ska sättas upp med ett
avstånd på upp till 4 mm (så att spackelmassan kan komma ända in
mellan panelernas kanter).
• Perforeringsfälten ska ligga i linje i den egna raden och vinkelrätt
mot den intilliggande radens fält.
• Tillpassa elementen från framsidan med en fintandad såg.
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DESIGNPANEL

MONTAGEANVISNING
= Första spackling
= Spackelremsa
= Andra spackling
= Tredje spackling
SPACKLING

SPACKLING AV SKRUVHÅL

• Applicera det första spackelskiktet (Easy Filler Light) Se till att det
pressas ända in mellan panelkanterna men att det inte hamnar
spackelmassa i perforerings-hålen.

• Kontrollera att skruvarna är försänkta.

• Lägg spackelremsan i den våta spackelmassan.
• Genom att använda minibazooka från Knauf Danogips kan du
utföra den första spacklingen och appliceringen av spackelremsa i
ett enda, mycket enkelt arbetsmoment.
• Låt spacklet torka. Kontrollera att spackelmassan är helt torr före
sandpappring. Slipa med fint sandpapper. Var försiktig så att du
inte förstör kartongytan.

• Applicera det första spackelskiktet (Easy Filler Light)
• Låt spacklet torka.
• Slipa med fint sandpapper.
• Applicera andra spackelskiktet (Uniflott Finish), fyll på med råge.
• Låt spacklet torka.
• Slipa med fint sandpapper tills ytan är alldeles slät. Var försiktig så
att du inte förstör kartongytan.

• Låt spacklet torka.
• Applicera andra spackelskiktet (Easy Filler Light)
• Låt spacklet torka. Kontrollera att spackelmassan är helt torr före
sandpappring. Slipa med fint sandpapper. Var försiktig så att du
inte förstör kartongytan.
• Applicera det tredje spackelskiktet (Easy Filler Light). Kontrollera
att spackelmassan är helt torr före sandpappring. Slipa med fint
sandpapper tills ytan är alldeles slät. Var försiktig så att du inte
förstör kartongytan.

AKUSTIK
• En perforerad gipsskiva förlorar sina akustiska egenskaper om
akustikhålen blockeras (det gäller både fram- och baksidan på
skivan).
• Därför ska eventuell ångspärr alltid placeras bakom underlaget så
att den inte ligger direkt mot den perforerade skivans baksida.

MÅLNING

• Vid montage utanpå en fast skiva rekommenderar vi att hålrummet
mellan underlaget och skivans baksida fylls med mineralull. Det
görs framför allt med tanke på ljudabsorption av låga frekvenser.

• Kontrollera att spackelmassan är genomtorr och ytan är dammfri.
• Grunda enligt färgtillverkarens anvisningar.
• Applicera målarfärgen med roller, så att ljudfilten på de
perforerade skivorna inte täpps igen. Använd en fin mohairroller.
• Se till att färgen inte är för tjockflytande och applicera inte för
mycket målarfärg i taget.
• Sprutmålning rekommenderas inte, eftersom det kan påverka de
akustiska egenskaperna.
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DESIGNPANEL

DETALJER
DESIGNPANEL - INTEGRERAD AKUSTIKVÄGG
Z-profil

Mineralull

Spackling, försänkta kanter

Perforerat
beslag

Designpanel

DESIGNPANEL - TILLÄGG AV AKUSTISK VÄGGBEKLÄDNAD

Mitex
- gerat designelement

Underlag

Mineralull

Spackling, försänkta kanter

Designpanel
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DESIGNPANEL

TILLBEHÖR
PRODUKTNAMN

SAP
NR.

BxLxH
(mm)

Z-profil

199089

25 x 45 x 45 x 3000

Skruvar SN 3,5

3503

3,5 x 30 mm

181230

10 L

235309

15 L

Easy Filler

Uniflott Finish

129801

8 kg

Spackelremsa

314828

75 m

Spackelkniv

73962

-

BÖJDA PANELER
Applicera vatten på framsidan och låt stå i 30 minuter. Om nödvändigt
kan panelen täckas med plast för att hjälpa panelen att absorbera
vattnet.

Pressa panelen mot mallen med hjälp av en list, flytta den i steg om
100 mm.
Fäst panelen på mallens andra sida. Kontrollera att panelen är helt torr
innan monteringen påbörjas och innan konstruktionen försluts.

Lägg panelen över en mall. Fäst panelen på mallens ena sida.
Skivorna måste torka snabbt så att risken för mögelbildning kan
minimeras under processen.

God ventilation och högt luftutbyte samt relativt hög temperatur krävs,
och skivorna har fördelen at de kan böjas och torkas före montering.
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Music hall Rosa Parks at Givors, France, Tectopanel, Tangent, Architect: Linda Aydostian

TECTOPANEL
VÄGGBEKLÄDNAD
VISSTE DU ATT ...
Flexibel tak- och väggbeklädnad med akustiska
egenskaper. Finns i många storlekar och perforeringar.

Knauf Danolines akustiska
undertak och väggar kan
uppfylla dina nationella krav på
akustik?

TECTOPANEL

VÄGGBEKLÄDNAD

TECTOPANEL
STORLEKAR
400 x 600 x 9,5 mm
600 x 600 x 12,5 mm
600 x 2400 x 12,5 mm
625 x 625 x 12,5 mm
625 x 1250 x 12,5 mm

R
G, M, T, R
R
G, M, R
G, R

Andra storlekar kan fås på beställning
YTA
Obehandlad
DANSK KVALITETSMÄRKNING FÖR INOMHUSMILJÖ (DIM)
Tidsvärde: 10 dagar
Partikelemission: låg (< 0,75 mg)
RENGÖRING
Damm tas bort med en torr dammtrasa eller dammsugare.
Fläckborttagning beror på den färg som andvänds, men en
fuktig trasa normal rengöring och neutrala rengöringsmedel är
mest lämpliga för mindre märken. Vid envisa fläckar eller om du
är osäker, skall färgtillverkarens anvisningar följas.
INOMHUSKLIMAT
Produkten är utformad för att fungera under normal
användning. Testat vid 90 % relativ luftfuktighet och 30 °C.
Produkten tål en omgivningstemperatur på upp till 50 °C.
LJUSREFLEKTANS
Beror på färgen som panelen målats med.

CERTIFIKAT
−− Försäkran om överensstämmelse

BRANDTEKNISK KLASS
Klass 1
K110
A2-s1,d0
BD 30

(EN 14190)
−− Dansk kvalitetsmärkning för
inomhusmiljö (DIM)

TÅLIGHET
Tillverkad av robust, glasfiberförstärkt material med utmärkt
tryckhållfasthet. Vid normal användning är produktens
egenskaper oförändrade utan någon nedbrytning av materialet
över tiden.
VIKT
Riktvärde för skivans vikt: 7,70 - 9,90 kg/m².
Detta beror på perforeringstyp i samtliga fall.
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TECTOPANEL

VÄGGBEKLÄDNAD

TECTOPANEL
AKUSTIK

KANTER

α
1,0
0,8
0,6
0,4

Kant B

0,2

(Avfasade kant)

0,0

125

250

500

1000

2000

4000

α

0,35

0,70

0,80

0,75

0,60

0,50

α

0,40

0,65

0,70

0,65

0,60

0,60

α

0,35

0,70

0,95

0,95

0,85

0,85

α

0,30

0,15

0,05

0,05

0,05

0,05

Globe, 65 mm inbyggnadsdjup, 50 mm mineralull αw: 0,65, NRC: 0,70
Micro, 65 mm inbyggnadsdjup, 50 mm mineralull αw: 0,65, NRC: 0,60
Tangent, 65 mm inbyggnadsdjup, 50 mm mineralull αw: 0,95, NRC: 0,90
Regula, 65 mm inbyggnadsdjup, 50 mm mineralull αw: 0,10, NRC: 0,05

För akustikdata om alternativa lösningar, se
„Absorptionsdata“ på knaufdanoline.se
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Hz

Synliga fogar
Till Globe, Micro och Tangent

TECTOPANEL

PERFORERING
Finns även som Regula.
Andra perforeringsmönster tillverkas på beställning.

Globe, Ø6 mm,
15 mm c/c
Perforering: 9-11%

Micro, 3 x 3 mm,
8,3 mm c/c
Perforering: 9,5-10,7%

Tangent, 4 x 14 mm,
10/20 mm c/c
Perforering: 21,1-21,3%
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TECTOPANEL

MONTAGEANVISNING
Fig. 1

B

A

Förklaring:
45 mm Z-profil
45 mm U-profil
•

A = Max. 200 mm

Skruv SN 3,5 x 30
Skivkant

B = 300 mm

God praxis: Hantera skivorna med omsorg för att undvika skador och ytsmuts före målning för ett gott slutresultat.

300 mm

300 mm
300 mm

UNDERLAG

INDELNING

• Allt efter gällande brandskyddskrav kan Tectopanel på vägg
monteras på trä eller stålprofiler.

• Perforerade skivor på vägg monteras vanligtvis på väggens övre
del, allt efter akustikbehov och rummets utformning.

• Underlaget kan vara lodrätt eller vågrätt.

• Det går emellertid att montera perforerade skivor på hela väggytan,
beroende på den fysiska påverkan.

• Underlagspanelen bör vara minst 45 mm bred.
• Se även avsnittet „Akustik“ på nästa sida.

• Följ eventuella planritningar eller dela upp ytan så att
perforeringsfälten hamnar symmetriskt i rummet.

MONTERING

TILLPASSNING

• Montera panelerna.

• Tillpassa elementen från framsidan med en fintandad såg.

• Sätt upp första raden i rät linje med hjälp av ett snöre.
• Panelerna ska ligga i linje i den egna raden och vinkelrätt mot den
intilliggande radens paneler.
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TECTOPANEL

MONTAGEANVISNING

SPACKLING AV SKRUVHÅL

SLIPNING

• Kontrollera att skruvarna är försänkta.

• Kontrollera att spackelmassan är helt torr.

• Applicera första spackelskiktet (Uniflott Finish).

• Slipa med fint sandpapper tills ytan är alldeles slät.

• Låt spacklet torka.

• Var försiktig så att du inte förstör kartongytan.

• Applicera andra spackelskiktet (Uniflott Finish), fyll på med råge.
• Låt spacklet torka.

AKUSTIK
• En perforerad gipsskiva förlorar sina akustiska egenskaper om
akustikhålen blockeras (det gäller både fram- och baksidan på
skivan).
• Därför ska eventuell ångspärr alltid placeras bakom underlaget så
att den inte ligger direkt mot den perforerade skivans baksida.
• Vid montage av Tectopanel rekommenderar vi att hålrummet mellan
underlaget och skivans baksida fylls med mineralull. Det görs
framför allt med tanke på ljudabsorption av låga frekvenser.
MÅLNING
• Kontrollera att spackelmassan är genomtorr och ytan är dammfri.
• Grunda enligt färgtillverkarens anvisningar.
• Applicera målarfärgen med en fin mohairroller.
• Se till att färgen inte är för tjockflytande och använd inte för mycket
färg så att ljudfilten på de perforerade skivorna täpps igen.
• Sprutmålning rekommenderas inte, eftersom det kan påverka de
akustiska egenskaperna.
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TECTOPANEL

DETALJER
TECTOPANEL - INTEGRERAD AKUSTIKVÄGG

Z-profil

Mineralull

Perforerat
beslag
Tectopanel

TECTOPANEL - TILLÄGG AV AKUSTISK VÄGGBEKLÄDNAD

Mitex - gerat designelement

Underlag

Mineralull

Tectopanel
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TECTOPANEL

TILLBEHÖR
PRODUKTNAMN

SAP
NR.

BxLxH
(mm)

Z-profil

199089

25 x 45 x 45 x 3000

Skruv (SN 3,5 x 30)

3503

3,5 x 30 mm

Uniflott Finish

129801

Spackelkniv

73962

8 kg

-

BÖJDA PANELER
Applicera vatten på framsidan och låt stå i 30 minuter. Om nödvändigt
kan panelen täckas med plast för att hjälpa panelen att absorbera
vattnet.

Pressa panelen mot mallen med hjälp av en list, flytta den i steg om
100 mm.
Fäst panelen på mallens andra sida. Kontrollera att panelen är helt torr
innan monteringen påbörjas och innan konstruktionen försluts.

Lägg panelen över en mall. Fäst panelen på mallens ena sida.
Skivorna måste torka snabbt så att risken för mögelbildning kan
minimeras under processen.

God ventilation och högt luftutbyte samt relativt hög temperatur krävs,
och skivorna har fördelen at de kan böjas och torkas före montering.
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Cabinet Serge ROUX Architects, Sports College, Lons-le-Saunier, Frankrike, Contrapanel Wall, Globe

CONTRAPANEL
VÄGGBEKLÄDNAD
VISSTE DU ATT ...
Akustikreglering och slagtålighet i en och samma
lösning. Flexibel tak- och väggbeklädnad med ett distinkt,
sammanhängande utseende. Foliebelagd yta - lätt att hålla
ren.

perforeringshålen i gipsskivor
ger flera akustiska effekter:
ljudabsorption, ljuddiffusion och
ljudreflektion?

CONTRAPANEL

VÄGGBEKLÄDNAD

CONTRAPANEL
STORLEKAR
600 x 1200 x 12,5 mm
Andra storlekar kan fås på beställning
YTA
Foliebelagd med förimpregnerat vitt papper
Glans 10
Testat för kemikaliebeständighet enligt DIN
68861, FIRA BS 3962 och NEMA LD-31991
DANSK KVALITETSMÄRKNING FÖR INOMHUSMILJÖ (DIM)
Tidsvärde: 10 dagar
Partikelemission: låg (< 0,75 mg)
RENGÖRING
Damm tas bort med en torr dammtrasa eller dammsugare.
Märken kan tas bort med en fuktad trasa med normala
rengöringsmetoder och milda rengöringsmedel.
INOMHUSKLIMAT
Produkten är utformad för att fungera under normal användning.
Testat vid 90 % relativ luftfuktighet och 30 °C. Produkten tål en
omgivningstemperatur på upp till 50 °C.
LJUSREFLEKTANS
Globe: 74,1%
Regula: 86,3%
BRANDTEKNISK KLASS
Klass 1
K110
B-s1,d0
BD 30

CERTIFIKAT
−− DIN 4102-2 Brandklass
−− MPA-certifikat - slagtålighet
−− Försäkran om överensstämmelse
(EN 14190)
−− Dansk kvalitetsmärkning för
inomhusmiljö (DIM)

TÅLIGHET
Tålig och smutsavvisande yta. Tillverkad av robust material med
utmärkt tryckhållfasthet. Vid normal användning är produktens
egenskaper oförändrade utan någon nedbrytning av materialet
över tiden.
VIKT
Riktvärde för skivans vikt: 8,50 - 9,40 kg/m².
Detta beror på perforeringstyp i samtliga fall.
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CONTRAPANEL

VÄGGBEKLÄDNAD

CONTRAPANEL
AKUSTIK

KANTER

α
1.0
0.8
0.6
0.4

Kant B

0.2

(AVFASADE KANT)

0.0

125

250

500

1000

2000

4000

α

0.35

0.70

0.80

0.75

0.60

0.50

α

0.30

0.15

0.05

0.05

0.05

0.05

Hz

Globe, 55 mm inbyggnadsdjup, 50 mm mineralull αw: 0,65, NRC: 0,70
Regula, 55 mm inbyggnadsdjup, 50 mm mineralull αw: 0,10, NRC: 0,05

För akustikdata om alternativa lösningar, se
„Absorptionsdata“ på knaufdanoline.se

SLAGTÅLIGHET
Specialkonstruerad för att uppfylla de stränga krav som ställs
på innertaksbeklädnader i byggnader som utsätts för hårda tag,
t.ex. idrottshallar och gymnastiksalar.
Ingen synlig deformation efter test enligt EN 13964 eller DIN
18032.
Uppfyller de strängaste klass 1-kraven i EN 13964 för slagtåliga
takbeklädnader vilket innebär att produkten lämpar sig för
idrottshallar där det spelas handboll, innebandy osv.
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Synliga fogar
Till Globe

CONTRAPANEL

PERFORERING
Finns även som Regula.

Globe, Ø6 mm,
15 mm c/c
Perforering G1F: 10,2%
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CONTRAPANEL

MONTAGEANVISNING
Fig. 1

B
A
Förklaring:
45 mm Z-profil45 mm U-profil
•
A = Max. 200 mm

B = 200 mm

Skruv WS25S
Skivkant

God praxis: Användning av rena bomullsvantar vid hanteringen av produkten säkerställer ett bra resultat och en vägg utan fingeravtryck.

INDELNING

MONTERING

• Perforerade skivor på vägg monteras vanligtvis på väggens övre
del, allt efter akustikbehov och rummets utformning.

• Använd alltid rena bomullshandskar vid hantering av panelerna.

• Det går emellertid att montera perforerade skivor på hela väggytan,
beroende på den fysiska påverkan.
• Följ eventuella planritningar eller dela upp ytan så att
perforeringsfälten hamnar symmetriskt i rummet.
• Om det finns några krav på slagtålighet i enlighet med DIN 18
032-3 måste Contrapanel monteras med två panellager och minst 2
m över marknivå.

• Märk ut skruvarnas placering på Contrapanelen. Använd den
medföljande mallen om det är nödvändigt.
• Montera panelerna.
• Sätt upp första raden i rät linje med hjälp av ett snöre.
• Perforeringsfälten ska ligga i linje i den egna raden och vinkelrätt
mot den intilliggande radens fält.
• Använd vita skruvar.

TILLPASSNING
• Tillpassa elementen från framsidan med en fintandad såg.
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CONTRAPANEL

DETALJER
CONTRAPANEL - INTEGRERAD SLAGTÅLIG AKUSTIKVÄGG

Z-profil

Mineralull

Perforerat
beslag

Contrapanel

TILLBEHÖR
PRODUKTNAMN

SAP NR.

B x L x H (mm)

Z-profil

199089

25 x 45 x 45 x 3000

Vitlackerad skruv WS32T
- för ett lager på trä

198794

32

Vitlackerad skruv WS42T
- för två lager på trä

199109

42

Vitlackerad skruv WS25S för ett lager på stål

219774

25

Vitlackerad skruv WS38S för två lager på stål

219780

38
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Narud, Stokke & Wiig Arkitekter, Lørenskog Center, Norge, Solopanel, G12/20/66

VISSTE DU ATT ...
22 % av gipsets massa är
vatten som är bundet till
gipskristallen, vilket ger
de goda brandskyddande
egenskaperna hos gipsskivor?

SOLOPANEL
VÄGGBEKLÄDNAD
Kontinuerlig perforering med monolitisk design. Ett val
mellan osynliga eller diskreta fogar. Akustiskt gipsundertak
för tak- eller väggytor

SOLOPANEL

VÄGGBEKLÄDNAD

SOLOPANEL
YTA
Obehandlad
DANSK KVALITETSMÄRKNING FÖR INOMHUSMILJÖ (DIM)
Tidsvärde: 10 dagar
Partikelemission: låg (< 0,75 mg)
RENGÖRING
Damm tas bort med en torr dammtrasa eller dammsugare.
Fläckborttagning beror på den färg som andvänds, men en
fuktig trasa normal rengöring och neutrala rengöringsmedel är
mest lämpliga för mindre märken. Vid envisa fläckar eller om du
är osäker, skall färgtillverkarens anvisningar följas.
LJUSREFLEKTANS
Beror på färgen som panelen målats med.
INOMHUSKLIMAT
Produkten är utformad för att fungera under normal användning.
Testat vid 90 % relativ luftfuktighet och 30 °C. Produkten tål en
omgivningstemperatur på upp till 50 °C.
BRANDKLASS
A2-s1,d0
TÅLIGHET
Tillverkad av robust, glasfiberförstärkt material med utmärkt
tryckhållfasthet. Vid normal användning är produktens
egenskaper oförändrade utan någon nedbrytning av materialet
över tiden.

CERTIFIKAT
−− Försäkran om överensstämmelse
(EN 14190)

VIKT
Riktvärde för skivans vikt: 8,30 - 9,00 kg/m².
Detta beror på perforeringstyp i samtliga fall.

−− Dansk kvalitetsmärkning för
inomhusmiljö (DIM)
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SOLOPANEL

VÄGGBEKLÄDNAD

SOLOPANEL
AKUSTIK
α
1.0
0.8
0.6
0.4

Kant SK

Kant UFF

0.2

Osynliga fogar

Osynliga fogar

0.0
α

125

250

500

1000

2000

4000

0.30

0.40

0.50

0.50

0.45

0.50

α

0.35

0.55

0.70

0.75

0.65

0.65

α

0.35

0.55

0.70

0.70

0.60

0.65

α

0.30

0.55

0.75

0.80

0.70

0.60

α

0.30

0.55

0.80

0.80

0.65

0.65

Hz

G6/18, 65 mm inbyggnadsdjup, 50 mm mineralull

αw: 0,55, NRC: 0,50

G8/18, 65 mm inbyggnadsdjup, 50 mm mineralull

αw: 0,70, NRC: 0,65

G10/23, 65 mm inbyggnadsdjup, 50 mm mineralull αw: 0,70, NRC: 0,65
G12/25, 65 mm inbyggnadsdjup, 50 mm mineralull αw: 0,75, NRC: 0,70
G15/30, 65 mm inbyggnadsdjup, 50 mm mineralull αw: 0,75, NRC: 0,70

α
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

125

250

500

1000

2000

4000

α

0.30

0.55

0.80

0.80

0.70

0.75

α

0.35

0.55

0.70

0.70

0.60

0.50

α

0.30

0.55

0.80

0.85

0.60

0.65

Q8/18, 65 mm inbyggnadsdjup, 50 mm mineralull
G8/12/50, 65 mm inbyggnadsdjup, 50 mm mineralull

Hz

αw: 0,75, NRC: 0,70
αw: 0,65, NRC: 0,65

G12/20/66, 65 mm inbyggnadsdjup, 50 mm mineralull αw: 0,70, NRC: 0,70

För akustikdata om alternativa lösningar, se
„Absorptionsdata“ på knaufdanoline.se
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Kant MF
Diskreta fogar

SOLOPANEL

PERFORERING

PERFORERINGSTYP

PERFORERINGSPROCENT
KANT UFF
STORLEKAR

G 6/18

8.7 %

1188 x 1998 mm

G 8/18

15.5 %

1188 x 1998 mm

G 10/23

14.8 %

1196 x 2001 mm

G 12/25

18.1 %

1200 x 2000 mm

G 15/30

19.6 %

1200 x 1980 mm

Q 8/18

19.8 %

1188 x 1998 mm

23 %

1200 x 2000 mm

G 8/12/50

13.1 %

1200 x 2000 mm

G12/20/66

19.6 %

1188 x 1980 mm

Q 12/25

* Vissa perforeringar kan också levereras med en SK eller MF kant.
De exakta panelmåtten varierar från modul till modul beroende på kant
utförande. Kontakta Knauf Danoline för mer information.

Kant SK

G6/18

G8/18

G10/23

G12/25

G15/30

Q8/18

Q12/25

G8/12/50

Kant MF

G12/20/66
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SOLOPANEL

MONTAGEANVISNING
Fig. 1

A

C

Förklaring:
45 mm Z-profil

B

45 mm U-profil
•

Skruv SN 3,5 x 30
Skivkant

A = Max. 333 mm

B = Max. 200 mm

C = Max. 333 mm

God praxis: Hantera skivorna med omsorg för att undvika skador och ytsmuts före målning för ett gott slutresultat.

SK

INDELNING

FÖRBEREDELSE AV PANELER

• Perforerade skivor på vägg monteras vanligtvis på väggens övre
del, allt efter akustikbehov och rummets utformning.

• Fasa alla kanter på den synliga sidan så att kartongen inte kan resa
sig.

• Det går emellertid att montera perforerade skivor på hela väggytan,
beroende på den fysiska påverkan.

• Grunda kanterna med Knauf Djupgrund (universal primer).

• Observera att stora takytor ska delas med rörelsefogar med högst
15 m avstånd åt båda håll.Se detaljritningar på knaufdanoline.se

SK

PLACERING
• SK-panelerna levereras med undermått och ska sättas upp med
ett avstånd på 2-5 mm (så att spackelmassan kan komma ända in
mellan panelernas kanter).
• Se till att avståndet mellan perforeringssträngarna är korrekt vid
lederna. Perforeringssträngarna måste justeras tvärs och diagonalt
för att inriktas. Se avstånd i föregående illustration
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MONTERING
• Montera panelerna så att alla är vända åt samma håll (rött märke
mot blått märke).
• Sätt upp första raden i rät linje med hjälp av ett snöre.
• Fäst skivorna med skruv SN3,5 x 30 .

SOLOPANEL

MONTAGEANVISNING
SK/UFF/MF

SK/UFF

TILLPASSNING
• Tillpassa elementen från framsidan med en fintandad såg.
• Grunda kanterna med Knauf Djupgrund (universal primer).

SPACKLING
• Kontrollera att skruvarna är försänkta och att skivorna inte pressas
mot varandra.
• Kontrollera att kanterna är grundade och dammfria.
• Använd Knauf Uniflott som spackelmassa.

SK/UFF

SK/UFF

1

2

3

= Spackling
= Överflödigt material borttages
= Finspackling

FÖRBEREDELSE AV KNAUF UNIFLOTT SPACKELMASSA
• Förbered spackelmassan enligt anvisningarna på
förpackningen.
• Fyll röret med fogmassa med hjälp av en spackelspade.
• Fäst fogmunstycket.
• Sätt i tuben och munstycket i fogpistolen.

SPACKLING
• Fyll fogen med spackelmassa (Knauf Uniflott).Använd fogpistol eller
tryck in massan med spackelspade. Fyll i spackelmassa med råge,
se till att den pressas ända in mellan panelkanterna, men att det
inte hamnar spackelmassa i perforerings-hålen.
• Pressa in massan ännu mer genom att dra ett finger över fogen. Fyll
på massa igen.
• Låt spacklet torka ca 45 minuter.
• Skrapa av överflödigt spackel.
• Låt spacklet torka.
• Applicera andra spackelskiktet (Knauf Uniflott Finish), fyll på med
råge.
• Låt spacklet torka.

SK/UFF/MF

SK/UFF/MF

SPACKLING AV SKRUVHÅL
• Applicera spackel (Knauf Uniflott Finish). Fyll på med råge. Vi
rekommenderar användningen av Knauf Danogips speciella
spackelverktyg för att undvika att få spackel i perforeringarna.
• Låt spacklet torka.

SLIPNING
• Kontrollera att spackelmassan är helt torr.
• Slipa med fint sandpapper tills ytan är alldeles slät. Var försiktig så
att du inte förstör kartongytan.
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SOLOPANEL

MONTAGEANVISNING
SK/UFF/MF

MÅLNING
• Kontrollera att spackelmassan är genomtorr och ytan är dammfri.
• Grunda enligt färgtillverkarens anvisningar.
• Applicera målarfärgen med roller, så att ljudfilten på de
perforerade skivorna inte täpps igen. Använd en fin mohairroller.
• Se till att färgen inte är för tjockflytande och applicera inte för
mycket målarfärg på samma gång.

DETALJER
SOLOPANEL - INTEGRERAD AKUSTIKVÄGG

Z-profil

Mineralull

Spackling - raka kanter

Solopanel
Perforerat
beslag
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SOLOPANEL

TILLBEHÖR
PRODUKTNAMN

SAP NR.

B x L x H (mm)

Z-profil

199089

25 x 45 x 45 x 3000

Skruer SN 3,5x30

3503

3,5 x 30

Knauf Tiefengrund
(universalgrunder)

253759

5L

Uniflott Finish

129801

8 kg

253631

25 kg

253630

5 kg

Spartelmassetubesæt

4707

-

Spartel

73962

-

Knauf Uniflott
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Chantraine skola, Frankrike, Stratopanel, Arkitekt: HOMECO + Groupe Eau

STRATOPANEL
VÄGGBEKLÄDNAD
VISSTE DU ATT ...
Kontinuerlig perforering med monolitisk design.
Kontinuerligt undertak för tak- eller väggytor.

gipsen som används för att
tillverka Knauf Danolines
produkter är förstärkt med
glasfiber?

STRATOPANEL

VÄGGBEKLÄDNAD

STRATOPANEL
YTA
Obehandlad
DANSK KVALITETSMÄRKNING FÖR INOMHUSMILJÖ (DIM)
Tidsvärde: 10 dagar
Partikelemission: låg (< 0,75 mg)
RENGÖRING
Damm tas bort med en torr dammtrasa eller dammsugare.
Fläckborttagning beror på den färg som andvänds, men en
fuktig trasa normal rengöring och neutrala rengöringsmedel är
mest lämpliga för mindre märken. Vid envisa fläckar eller om du
är osäker, skall färgtillverkarens anvisningar följas.
LJUSREFLEKTANS
Beror på färgen som panelen målats med.
INOMHUSKLIMAT
Produkten är utformad för att fungera under normal användning.
Testat vid 90 % relativ luftfuktighet och 30 °C. Produkten tål en
omgivningstemperatur på upp till 50 °C.
BRANDTEKNISK KLASS
A2-s1,d0
TÅLIGHET
Tillverkad av robust material med utmärkt tryckhållfasthet. Vid
normal användning är produktens egenskaper oförändrade
utan någon nedbrytning av materialet över tiden.

CERTIFIKAT
−− Försäkran om överensstämmelse

VIKT
Riktvärde för skivans vikt: 8,00 - 9,30 kg/m².
Detta beror på perforeringstyp i samtliga fall.

(EN 14190)
−− Dansk kvalitetsmärkning för
inomhusmiljö (DIM)
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STRATOPANEL

VÄGGBEKLÄDNAD

STRATOPANEL
AKUSTIK

KANTER

α
1.0
0.8
0.6
0.4

Kant SK

Kant UFF

0.2

Osynliga fogar

Osynliga fogar

0.0

125

250

500

1000

2000

4000

α

0.35

0.45

0.55

0.55

0.40

0.45

α

0.35

0.50

0.65

0.55

0.35

0.35

G8/15/20, 65 mm inbyggnadsdjup, 50 mm mineralull

Hz

αw: 0,50, NRC: 0,50

G12/20/35, 65 mm inbyggnadsdjup, 50 mm mineralull αw: 0,45, NRC: 0,50

För akustikdata om alternativa lösningar, se
„Absorptionsdata“ på knaufdanoline.se
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STRATOPANEL

PERFORERING

PERFORERINGSTYP

PERFORERINGSPROCENT
KANT UFF
STORLEKAR

G8/15/20

9.9 %

1200 x 2000 eller
1200 x 2500 mm

G12/20/35

9.8 %

1200 x 1875 eller
1200 x 2500 mm

G8/15/20

* Vissa perforeringar kan också levereras med en SK kant.
De exakta panelmåtten varierar från modul till modul beroende på kant
utförande. Kontakta Knauf Danoline för mer information.

Kant SK

G12/20/35
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STRATOPANEL

MONTAGEANVISNING
Fig. 1

A

C

Förklaring:
45 mm Z-profil

B

45 mm U-profil
•

Skruv SN 3,5 x 30
Skivkant

A = Max. 333 mm

B = Max. 200 mm

C = Max. 333 mm

God praxis: Hantera skivorna med omsorg för att undvika skador och ytsmuts före målning för ett gott slutresultat.

INDELNING

FÖRBEREDELSE AV PANELER

• Perforerade skivor på vägg monteras vanligtvis på väggens övre
del, allt efter akustikbehov och rummets utformning.

• Fasa alla kanter på den synliga sidan så att kartongen inte kan resa
sig.

• Det går emellertid att montera perforerade skivor på hela väggytan,
beroende på den fysiska påverkan.

• Grunda kanterna med Knauf Djupgrund (universal primer).

• Observera att stora takytor ska delas med rörelsefogar med högst
15 m avstånd åt båda håll.Se detaljritningar på knaufdanoline.se.

MONTERING

TILLPASSNING

• Montera panelerna så att alla är vända åt samma håll (rött märke
mot blått märke).

• Tillpassa elementen från framsidan med en fintandad såg.

• Sätt upp första raden i rät linje med hjälp av ett snöre.
• Fäst skivorna med skruv SN3,5 x 30.
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• Grunda kanterna med Knauf Djupgrund (universal primer).

STRATOPANEL

MONTAGEANVISNING
1

2

3

SPACKLING

FÖRBEREDELSE AV KNAUF UNIFLOTT SPACKELMASSA

• Kontrollera att skruvarna är försänkta och att skivorna inte pressas
mot varandra.

• Förbered spackelmassan enligt anvisningarna på förpackningen.

• Kontrollera att kanterna är grundade och dammfria.

• Fäst fogmunstycket.

• Använd Knauf Uniflott som spackelmassa.

• Sätt i tuben och munstycket i fogpistolen.

• Fyll röret med fogmassa med hjälp av en spackelspade.

= Spackling
= Överflödigt material borttages
= Finspackling

SPACKLING

SPACKLING AV SKRUVHÅL

• Fyll fogen med spackelmassa (Knauf Uniflott).Använd fogpistol eller
tryck in massan med spackelspade. Fyll i spackelmassa med råge,
se till att den pressas ända in mellan panelkanterna, men att det
inte hamnar spackelmassa i perforerings-hålen.

• Applicera spackel (Knauf Finish Pastös). Fyll på med råge. Vi
rekommenderar användningen av Knauf Danogips speciella
spackelverktyg för att undvika att få spackel i perforeringarna.
• Låt spacklet torka.

• Pressa in massan ännu mer genom att dra ett finger över fogen. Fyll
på massa igen.
• Låt spacklet torka ca 45 minuter.
• Skrapa av överflödigt spackel.
• Låt spacklet torka.
• Applicera andra spackelskiktet (Knauf Finish Pastös), fyll på med
råge.
• Låt spacklet torka.

SLIPNING

MÅLNING

• Kontrollera att spackelmassan är helt torr.

• Kontrollera att spackelmassan är genomtorr och ytan är dammfri.

• Slipa med fint sandpapper tills ytan är alldeles slät. Var försiktig så
att du inte förstör kartongytan.

• Grunda enligt färgtillverkarens anvisningar.
• Applicera målarfärgen med roller, så att ljudfilten på de
perforerade skivorna inte täpps igen. Använd en fin mohairroller.
• Se till att färgen inte är för tjockflytande och applicera inte för
mycket målarfärg på samma gång.
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STRATOPANEL

DETALJER
STRATOPANEL - INTEGRERAD AKUSTIKVÄGG

Z-profil

Mineralull

Spackling - raka kanter

Stratopanel
Perforerat
beslag
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STRATOPANEL

TILLBEHÖR
PRODUKTNAMN

SAP NR.

B x L x H (mm)

Z-profil

199089

30 x 45 x 45 x 2300

Skruv SN 3,5x30

3503

3,5 x 30

Knauf Djupgrund

253759

5L

Uniflott Finish

129801

8 kg

253631

25 kg

253630

5 kg

Spackeltub

4707

-

Spackelkniv

73962

-

Knauf Uniflott
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Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel

VISSTE DU ATT ...
perforerade gipsskivor
använder resonans att öka
ljudabsorptionen?

KINOPANEL
VÄGGBEKLÄDNAD
Väggbeklädnad för biografer och andra nöjeslokaler som
behöver enastående akustikhantering. Diskret utseende
med eleganta ovala perforeringar.

KINOPANEL

VÄGGBEKLÄDNAD

KINOPANEL
STORLEKAR
600 x 600 x 12,5 mm
600 x 900 x 12,5 mm
YTA
Standard svart målad yta NCS S9000-N (glans 5)
Robust, smutsavvisande och mycket enkel att rengöra.
Andra färger levereras på beställning.
DANSK KVALITETSMÄRKNING FÖR INOMHUSMILJÖ (DIM)
Tidsvärde: 10 dagar
Partikelemission: låg (< 0,75 mg)
RENGÖRING
Damm tas bort med en torr dammtrase eller dammsugare.
Märken kan tas bort med en fuktad trasa med normala
rengöringsmetoder och milda rengöringsmedel.
INOMHUSKLIMAT
Produkten är utformad för att fungera under normal användning.
Testat vid 70 % relativ luftfuktighet och 25 °C. Produkten tål en
omgivningstemperatur på upp till 50 °C.
BRANDTEKNISK KLASS
A2-s1,d0
TÅLIGHET
Tillverkad av robust, glasfiberförstärkt material med utmärkt
tryckhållfasthet. Vid normal användning är produktens
egenskaper oförändrade utan någon nedbrytning av materialet
över tiden.

CERTIFIKAT
−− Försäkran om överensstämmelse
(EN 14190)

VIKT
Riktvärde för skivans vikt: 6,20 kg/m².
Detta beror på perforeringstyp i samtliga fall.

−− Dansk kvalitetsmärkning för
inomhusmiljö (DIM)
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KINOPANEL

VÄGGBEKLÄDNAD

KINOPANEL
AKUSTIK

KANTER

α
1.0
0.8
0.6
0.4

Kant B

0.2

(AVFASADE KANT)

0.0

125

250

500

1000

2000

4000

α

0.55

0.65

0.90

0.80

0.70

0.75

α

0.80

0.85

0.90

0.85

0.80

0.85

Kinoperf, 85 mm inbyggnadsdjup, 50 mm mineralull

Hz

αw: 0,80, NRC: 0,75

Kinoperf, 135 mm inbyggnadsdjup, 50 mm mineralull αw: 0,85, NRC: 0,85

För akustikdata om alternativa lösningar, se
„Absorptionsdata“ på knaufdanoline.se
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Synliga fogar
Till Kino

KINOPANEL

PERFORERING

60

53

Perforeringsmönstret Kino är en specialperforering som utvecklats för användning i biografer och andra nöjeslokaler.

Kino, 8x53 mm,
5/60 mm c/c
Perforering 36,9%

TILLBEHÖR
PRODUKTNAMN

SAP NR.

BxLxH

Gummiplugg

198917

-

Skruv SN 3,5x30

3503

3,5 x 30 mm

Kino ljudfilt

592361

1.26 x 100 m
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KINOPANEL

MONTAGEANVISNING

C

B

Förklaring:

A

Brandskyddsremsor
Läkt
•

SkruvSN 3,5 x 30
Skivkant

A = 600 mm

B = 300 mm

C = 300 mm

God praxis: Användning av rena bomullsvantar vid hanteringen av produkten säkerställer ett bra resultat och ett tak utan fingeravtryck.

600/900

TILLPASSNING

ISOLERING

• Fäst 50 x 50 mm eller 50 x 100 mm glespanel vertikalt med 600 mm
avstånd.

• Placera mineralull (stenull 30-40 kg/m³ eller glasull 20-25 kg/m³)
mellan glespanelen.

• Underlagspanelen måste fästas vertikalt med precision i relation till
skivornas fog.

MONTAGE AV HORISONTELLT UNDERLAGSPANEL

MONTAGE AV VERTIKAL UNDERLAGSPANEL

• Använd speciellt brandskyddat underlag.

• Fäst vertikal brandskyddad underlagspanel 20 x 120 mm
direkt ovanför den primära träpanelen, mellan den horisontella
underlagspanelen.

• Skruva fast 20 x 120 mm brandskyddat underlagsmaterial
horisontellt med 600 mm avstånd (underlaget måste placeras med
precision i relation till skivornas fog).
• Placera ytterligare brandskyddad underlagspanel 20 x 50 mm,
upp till 1 800 mm över golvnivå, halvägs mellan den primära
underlagspanelen (underlaget måste placeras med precision i relation
till skivornas mitt).
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• Det är viktigt att underlaget monteras på ett sådant sätt att det ger
plant ramverk för Kinopanelerna.

KINOPANEL

MONTAGEANVISNING

MONTAGE AV FRIS

INFÄSTNING AV KINO LJUDFILT

• Om en fris ska monteras är det viktigt att frisens öppning är rätvinklig
och precist utförd i relation till antalet Kinopaneler som ska monteras.

• Häfta fast Kino ljudfilt på underlaget i de delar där Kinopaneler ska
monteras.

• Frisen ska monteras, spacklas och målas före montaget av
Kinopanelen.

MONTAGE AV PANELERNA
• Kinopanelen fästs på alla fyra sidor med 300 mm avstånd (minst 8
skruvar per 600 x 600-element)
• Placera akustikbussningar i perforeringen och skruva genom
bussningen mer Knauf Danolines skruv SN3,5 x 30, så att
Kinopanelen fäster säkert i underlaget.

DETALJER
KINOPANEL PÅ UNDERLAGSPANEL

Underlag

Brandskyddsremsor

Kino ljudfilt

Mineralull

Gummiplugg

Kinopanel
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Kosmorama, Danmark, Amfipanel, Tangent

VISSTE DU ATT ...
Knauf Danolines produkter är testade
för god luftkvalitet inomhus enligt dansk
kvalitetsmärkning för inomhusmiljö och
är placerade i den bästa kategorin med
låg partikelemission och tidsvärde på tio
dagar?

AMFIPANEL
VÄGGBEKLÄDNAD
Speciell akustikvägg för biografer och andra nöjeslokaler.
Diskret utseende med eleganta ovala perforeringar.
Goda ljuddämpande egenskaper förebygger ekon och
garanterar en bra ljudkomfort.

AMFIPANEL

VÄGGBEKLÄDNAD

AMFIPANEL
STORLEKAR
600 x 600 x 12,5 mm
600 x 900 x 12,5 mm
YTA
Standard svartmålad NCS S-9000-N (glans 5)
Andra färger levereras på beställning.
DANSK KVALITETSMÄRKNING FÖR INOMHUSMILJÖ (DIM)
Tidsvärde: 10 dagar
Partikelemission: låg (< 0,75 mg)
RENGÖRING
Damm tas bort med en torr dammtrasa eller dammsugare.
Märken kan tas bort med en fuktad trasa med normala
rengöringsmetoder och milda rengöringsmedel.
INOMHUSKLIMAT
Produkten är utformad för att fungera under normal användning.
Testat vid 70 % relativ luftfuktighet och 25 °C. Produkten tål en
omgivningstemperatur på upp till 50 °C.
LJUSREFLEKTANS
5,5%
BRANDTEKNISK KLASS
Klass 1
K110
A2-s1,d0
BD 30
TÅLIGHET
Tillverkad av robust material med utmärkt tryckhållfasthet. Vid
normal användning är produktens egenskaper oförändrade
utan någon nedbrytning av materialet över tiden.
VIKT
Riktvärde för skivans vikt: 7,20 kg/m².
Detta beror på perforeringstyp i samtliga fall.

CERTIFIKAT
−− Försäkran om överensstämmelse
(EN 14190)
−− Dansk kvalitetsmärkning för
inomhusmiljö (DIM)

AMFIPANEL

VÄGGBEKLÄDNAD

AMFIPANEL
AKUSTIK

KANTER

α
1,0
0,8
0,6
0,4

Kant B

0,2

(AVFASADE KANT)

0,0
α
α

125

250

500

1000

2000

4000

0,25

0,60

1,00

0,85

0,80

0,75

0,60

1,00

0,95

0,95

0,85

0,75

Tangent, 85 mm inbyggnadsdjup, 50 mm mineralull

Hz

αw: 0,85, NRC: 0,80

Tangent, 135 mm inbyggnadsdjup, 100 mm mineralull αw: 0,90, NRC: 0,95

För akustikdata om alternativa lösningar, se
„Absorptionsdata“ på knaufdanoline.se

Synliga fogar
Till Tangent

AMFIPANEL / VÄGGBEKLÄDNAD
AMFIPANEL

PERFORERING
Finns även som Regula.

Tangent, 4 x 14 mm,
10/20 mm c/c
Perforering: 22,9%

AMFIPANEL

MONTAGEANVISNING
Fig. 1

B

A

Förklaring:
22 x 60 mm underlagspanel
Läkt
•

Svart skruv SN 3,5x30
Skivkant

A = 600 mm

B = 600 mm

God praxis: Användning av rena bomullsvantar vid hanteringen av produkten säkerställer ett bra resultat och ett tak utan fingeravtryck.

600/900

UNDERLAG

ISOLERING

• Fäst 50 x 50 mm eller 50 x 100 mm reglar vertikalt med 600 mm
(Amfipanel 600) eller 900 mm (Amfipanel 900) avstånd.

• Placera mineralull (stenull 30-40 kg/m³ eller glasull 20-25 kg/m³)
mellan reglarna.

• Underlagspanelen måste fästas vertikalt med precision i relation till
skivornas fog.

MONTAGE AV HORISONTELLT UNDERLAGSPANEL

MONTAGE AV VERTIKAL UNDERLAGSPANEL

• Fäst 22 x 60 mm raka ribbor horisontellt i underlagspanelen med
600 mm avstånd.

• Fäst 22 x 60 mm raka ribbor ovanpå den primära
underlagspanelen med 600 mm (Amfipanel 600)eller 900 mm
(Amfipanel 900) avstånd.

• Det är viktigt att ribborna monteras med precision och lodräta.

• Det är viktigt att de vertikala ribboma är vinkelräta mot och i
jämnhöjd med de horisontella ribborna så att underlaget är helt
plant.

AMFIPANEL

MONTAGEANVISNING

MONTAGE AV FRIS

INFÄSTNING AV KINO LJUDFILT

• Om en fris ska monteras är det viktigt att frisens öppning är
rätvinklig och precist utförd i relation till antalet Amfipaneler som
ska monteras.

• Häfta fast Kino ljudfilt på underlaget i de delar där Amfipaneler ska
monteras.

• Montera och måla frisen innan montaget av akustikpanelerna.

MONTAGE AV PANELERNA
• Fäst Amfipanelerna till underlaget genom de förborrade hålen.
• Använd svarta skruvar (min. 30 mm).

AMFIPANEL

DETALJER
AMFIPANEL PÅ UNDERLAG

Underlag
Kino ljudfilt

Amfipanel

Mineralull

AMFIPANEL

TILLBEHÖR
PRODUKTNAMN

SAP NR.

BxLxH

SN 3,5x30

3503

3,5 x 30

Kino ljudfilt

592361

1,26 x 100 m

Atelier d’Architectures LA GRANGE, office, Belgium,
Adit with print. Crédit photo : www.objectif-instant.com

VISSTE DU ATT ...
Adit kan nu levereras med tryck
efter egna önskemål och kan ge
rummet en vacker utsmyckning
samtidigt som en behaglig
ljudmiljö skapas.

ADIT
VÄGGBEKLÄDNAD
Effektiv akustisk efterreglering i befintliga rum. Flexibel och
enkel montering. Mycket lätt rengöring och underhåll tack
vare den foliebelagda ytan.

ADIT

VÄGGBEKLÄDNAD

ADIT
STORLEKAR
450 x 2400 x 9,5 mm
450 x 1200 x 9,5 mm
YTA
Foliebelagd med impregnerat vitt papper NCS S0300-N (RAL
9016, glans 10)
Testat för kemikaliebeständighet enligt DIN
68861, FIRA BS 3962 och NEMA LD-3-1991
DANSK KVALITETSMÄRKNING FÖR INOMHUSMILJÖ (DIM)
Tidsvärde: 10 dagar
Partikelemission: låg (< 0,75 mg)
RENGÖRING
Damm tas bort med en torr dammtrasa eller dammsugare.
Märken kan tas bort med en fuktad trasa med normala
rengöringsmetoder och milda rengöringsmedel.
INOMHUSKLIMAT
Produkten är utformad för att fungera under normal
användning. Testat vid 90 % relativ luftfuktighet och 30 °C.
Produkten tål en omgivningstemperatur på upp till 50 °C.
BRANDTEKNISK KLASS
B-s1,d0
TÅLIGHET
Tålig och smutsavvisande yta. Tillverkad av robust material med
utmärkt tryckhållfasthet. Vid normal användning är produktens
egenskaper oförändrade.

CERTIFIKAT
−− Försäkran om överensstämmelse
(EN 14190)
−− Dansk kvalitetsmärkning för

VIKT
Riktvärde för skivans vikt: 8,0 kg/2400 mm skiva.
Riktvärde för skivans vikt: 4,0 kg/1200 mm skiva.

inomhusmiljö (DIM)
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ADIT

VÄGGBEKLÄDNAD

ADIT
AKUSTIK

KANTER

α
1,0
0,8
0,6
0,4

Kant B

0,2

(AVFASADE KANT)

0,0
α

125

250

500

1000

2000

4000

0,25

0,65

0,90

0,90

0,85

0,80

Hz

Tangent, 55 mm inbyggnadsdjup, 33 mm mineralull αw: 0,90, NRC: 0,85

EFTERKLANGSTID
Mätning före och efter Adit

s

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

125

250

500

1000

2000

4000

s

0,87

0,77

0,78

0,76

0,64

0,73

s

0,73

0,57

0,62

0,56

0,53

0,57

Före Adit 0,76s
Efter Adit 0,60s

För akustikdata om alternativa lösningar, se
„Absorptionsdata“ på knaufdanoline.se

202 Knauf Danoline Väggbeklädnad

Hz

Gerade och limmade långsidor
Till Tangent

ADIT

PERFORERING

Tangent 4x14 mm,
10/20 mm c/c
Perforering 2400 mm: 24,5%
Perforering 1200 mm: 23,9%
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ADIT

MONTAGEANVISNING

A

Förklaring:
45 mm Z-profil
Skivkant
A = Min. 55 mm
Fig. 1

God praxis: Användning av rena bomullsvantar vid hanteringen av produkten säkerställer ett bra resultat och en vägg utan fingeravtryck.

356,5 mm
55 mm
Min. 55 mm

50 mm

600 mm

356,5 mm

UPPMÄTNING

Z-PROFILER

• Använd den medföljande måttmallen när du mäter för att fastställa
Z-profilernas placering.

• Montera Z-profilerna vågrätt. Välj typ av infästning av
vinkelbeslagen efter underlaget.
• Den stora flänsen på Z-profilerna måste fästas i väggen.
• Vid montering av flera Aditelement efter varandra kan det vara
en fördel att förskjuta de översta Z-profilernas skarv en halv längd
i förhållande till elementets. Det minskar risken för höjdskillnader
mellan de olika elementen.

1

2

GAVELPROFIL

DANOPOR

• Då elementen inte täcker hela väggen, använd gavelprofiler för att
täcka mineralullen på de synliga ändarna. Tryck gavelprofilen
bakom Z-profilerna och fäst den med skruv genom det förborrade
hålet.

• Montera mineralull i förseglade plastpåsar mellan Z-profilerna.
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ADIT

MONTAGEANVISNING

MONTAGE AV PANELERNA

MONTERING

• Skjut in kanten med den största vikningen under den nedersta
profilen och lyft upp.

• Vinkla in elementet över den översta profilen.

MONTERING

INFÄSTNING

• Sätt ner elementet över den översta profilen.

• Fixera elementet med hjälp av medföljande låsclips.

• Nu sitter elementet på plats, men kan fortfarande justeras i
längdriktningen.
• Elementen bör ligga mot varandra/närliggande vägg. Använd de
bifogade avslutnings- och gavelprofilerna om elementen inte täcker
hela väggen, enligt figuren nedan.

TILLPASSNING

1

2

• Tillpassa elementen från framsidan med en fintandad såg.

AVSLUTNINGSPROFIL
• Använd gavelprofilerna för att skydda Adit-panel-ernas sidor.
• Skjut in avslutningsprofilen över elementets kort-ände.
• Den smalaste flänsen ska gå runt elementets fram-sida.
Check also our

• Lås fast avslutningsprofilerna med avsedda vägg-fjädrar.

installation video
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ADIT

DETALJER
ADIT

Adit

Danopor

Låsclips
Z-profil

Gavelprofil

Avslutningsprofil
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ADIT

TILLBEHÖR 2400 MM

PRODUKTNAMN

SAP NR.

BxLxH

Z45 profil

199089

45 x 2300

Gavelprofil

215384

20 x 360 x 40

Avslutningsprofil

199108

25 x 32/7.5 x 450

199062

33 x 350 x 575

657259

55 x 356.5

Låsclips

316313

-

Väggfjäder

108961

-

PRODUKTNAMN

SAP NR.

BxLxH

Z45 profil

656969

45 x 1100

Gavelprofil

215384

20 x 360 x 40

Avslutningsprofil

199108

25 x 32/7.5 x 450

Danopor

656695

33 x 350 x 550

657259

55 x 356.5

Låsclips

316313

-

Väggfjäder

108961

-

Danopor
Måttmall

356,5 mm
55 mm

TILLBEHÖR 1200 MM

Måttmall

356,5 mm
55 mm
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Wingårdh Arkitektkontor AB, Astra Zeneca Tingshuset Göteborg, Sverige, Mitex

VISSTE DU ATT ...
Knauf Danoline är en del
av den världsomspännande
Knaufkoncernen - en av
världens ledande leverantörer
av byggmaterial?

MITEX
DESIGNELEMENT
Stora möjligheter att skapa egna former. Tydlig, knivskarp
kantkontur.

MITEX

DESIGNELEMENT

MITEX
YTA
Obehandlad som standard
DANSK KVALITETSMÄRKNING FÖR
INOMHUSMILJÖ (DIM)
Tidsvärde: 10 dagar
Partikelemission: låg (< 0,75 mg)
RENGÖRING
Damm tas bort med en torr dammtrasa eller dammsugare.
Fläckborttagning beror på den använda färgen men en fuktig
trasa och normal rengöring och neutrala rengöringsmedel är
mest lämpliga för mindre märken. Vid envisa fläckar eller om du
är osäker, följ då färgtillverkarens anvisningar.
INOMHUSKLIMAT
Produkten är utformad för att fungera under normal användning.
Testat vid 70 % relativ luftfuktighet och 25 °C. Produkten tål en
omgivningstemperatur på upp till 50 °C.
BRANDTEKNISK KLASS
Klass 1
K110
A2-s1,d0
TÅLIGHET
Tillverkad av robust, glasfiberförstärkt material med utmärkt
tryckhållfasthet. Vid normal användning är produktens
egenskaper oförändrade utan någon nedbrytning av materialet
över tiden.
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MITEX

DESIGNELEMENT

MITEX
STORLEKAR

MONTERING

•
•
•
•
•
•

Klistra ihop elementen till önskad form genom att applicera
silikatlim i V-snitten omedelbart före montering av Mitex.

Tjocklek: 9 eller 13 mm
Skivans max. bredd: 1200 mm
Max. bredd från kant till snitt: 950 mm
Max. längd på skivan: 3000 mm
Minimilängd från kanten till första skärningen: 15 mm
Min. längd på skivan: 200 mm och minst en tredjedel av
skivans bredd

min. 15 mm

max. 950 mm
max. 950 mm
max. 1200 mm
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Underlaget ska vara plant. Största avstånd mellan stödpunkter
beror på formen och användningen av Mitex-elementet. Mitexelementen fästs med skruvar direkt genom skivan.

MITEX

PERFORERING
Levereras utan perforering
Speciella perforeringsmönster kan fås på beställning.

VINKLER
Standardvinkel
Min. vinkel
Max. vinkel

90°
30°
135°

Vinklar från 30° upp till 90° och från 90° till 135° på begäran. Kontakta vår försäljningsavdelning för mer information.
För alla vinklar under eller över 90° måste en ritning medfölja beställningen.
Mitex / vinkel 90°

Mitex / vinkel 135°

90°

90°

Mitex / vinkel 30°

45°

135°

150°

30°

TILLBEHÖR
PRODUKTNAMN

SAP NR.

B x L x H (mm)

Aquapanel® Indoor Joint
Adhesive

103389

310 ml
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Didier Noël Petit, Lyons sjukhus, Frankrike, Curvex

VISSTE DU ATT ...
i naturen, när kalksten och rökpartiklar
från vulkaner kommer i kontakt med
vatten bildas kristallen Ca SO4 + H2O?
Beerenberg-vulkanen på ön Jan Meyen
är orsaken till att stora mängder naturligt
gips finns runt om i världen i dag.

CURVEX
DESIGNELEMENT
Böjar som bara begränsas av fantasin. Organiska former
med olika kanter som passar alla typer av innertaks- och
väggutformningar.

CURVEX

DESIGNELEMENT

CURVEX
YTA
Obehandlad som standard
DANSK KVALITETSMÄRKNING FÖR INOMHUSMILJÖ (DIM)
Tidsvärde: 10 dagar
Partikelemission: låg (< 0,75 mg)
RENGÖRING
Damm tas bort med en torr dammtrasa eller dammsugare.
Fläckborttagning beror på den använda färgen men en fuktig
trasa och normal rengöring

och

neutrala

rengöringsmedel

är mest lämpliga för mindre märken. Vid envisa fläckar eller
om du är osäker, följ då färgtillverkarens anvisningar.
INOMHUSKLIMAT
Produktet

er

designet

til

at

fungere

under

normale

anvendelsesbetingelser. Testet ved 70 % RH og 25° C. Produktet
kan tåle omgivelsestemperaturer op til 50° C.
BRANDTEKNISK KLASS
A2-s1,d0
TÅLIGHET
Tillverkad av robust material med utmärkt tryckhållfasthet. Vid
normal användning är produktens egenskaper oförändrade
utan någon nedbrytning av materialet över tiden.
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CURVEX

DESIGNELEMENT

CURVEX
STORLEKAR

MONTERING

•
•
•
•
•

Curvex-element ska sättas upp på ett stabilt underlag. Fäst
elementen i underlaget med ett skruvavstånd på högst 300 mm
åt båda håll. Båda ändarna på böjen ska fästas i underlaget.

Minsta radie: 25 mm
Längd minst: 200 mm
Maxlängd: 3 000 (typ A)
Tjocklek minst 2 x 6 mm
Cirkelsnitt: 0° till 180°

Radier under 80 mm (inneradie) är spårutskärd.
Radier under 120 mm (inneradie) måste fyllas ut helt, skall hel
spacklas.

KANTER

Som huvudregel fästs Curvex-elementen med synliga skruvar
direkt genom elementet. Om man använder Curvex-element
med avfasade kanter ska elementen föras tätt ihop.
Om elementen behöver spacklas lämna då 2-4 mm mellan
dem. Avfasa raka kanter och grunda dem med Knauf
djupgrund.
Knauf Danoline rekommenderar Knauf Uniflott spackelmassa
för spackling av skarvarna.

Sida

A
Ände
Längd
200 - 1200 mm
Panelbredde

Förlängning

200 - 3000 mm
Panellängd
Kurvlängd

Förlängningar är valfria och används för spackling. För bästa
resultat rekommenderar vi att använda förlängningar då Curvexelementen ska förbindas med vanliga gipsskivor.

90° internt

90° externt

B

180° internt

180° udvendig

Pelarinklädning levereras som 4 st.180° skal, var och en
bestående av 2 x 6 mm gipsskivor:
•
2 skal för det första lagret
•
2 skal för det andra lagret
Det andra lagret ska monteras förskjutet 90°.
S-formade kurvor tillverkas efter kundens anvisningar. En ritning
måste bifogas. Kontakta Knauf Danoline för mer information.
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1200 - 3000 mm
Panellängd

200 - 1200 mm
Panelbredd
Kurvlängd

CURVEX

PERFORERING
Levereras utan perforering
För perforeringar i böjda paneler, se Designpanel och
Tectopanel

A

ÄNDE

SIDA

Rak kant

E1

S1

Kurvlängd (mm)

1200 - 3000

Rak kant förskjuten 25 mm

E2

S2

Vinkel

90°

Rak kant förskjuten 50 mm

E4

Fasad kant

E7

Fasad kant förskjuten 50 mm

E8

Tjocklek (mm)

180°

B
≤ 1200
90°

180°

13 18 25 13 18 25 13 18 25 13 18 25

50 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500

RADIE (mm)

KANT

501 - 600
601 - 700
701 - 800
801 - 900
901 - 1000
1001 - 1100
1101 - 1200
1201 - 1300
1301 - 1400
Den här storleken kan tillverkas
Den här storleken kan inte tillverkas
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CRUPI Architects, Château du Hohlandsbourg, Wintzenheim, France, Designpanel

PERFORERINGAR
De olika perforeringarna garanterar akustisk prestanda och
ger identitet åt Knauf Danolines produkter. Varje perforering
har sina speciella egenskaper från organiska runda hål, till de
nätliknande små kvadratiska hålen, till det marina utseendet hos
stora kvadratiska hål eller det tekniska utseendet hos stora ovala
hål.

PERFORERINGAR

UNITY
Komplett serie med helperforerade undertaksskivor med utmärkta akustiska egenskaper.

VISSTE DU ATT ...
djupet bakom perforerade
gipsskivor är avgörande för
materialets ljuddämpande
förmåga?
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PERFORERINGAR

PERFORERINGAR

UNITY 3
8.3

3.5

8.3

UNITY 3‘s kvadratiska,
pixel8,3
liknande perforering ger en
hightech-design.
Unity 3 (U3) perfoeringsmönster består av 3,5 x 3,5
mm kvadratiska perforeringar
som helt går ut till kanten
och skapar ett monolitiskt
innertak. Hålens inbördes
mittavstånd är 8,3 mm.

PERFORERINGSGRAD

AVSTÅND TILL
KANTEN

Contur

17,2%

8,3 mm

Belgravia

17,2%

8,7 mm (S15)
8,3 mm (S24)

Plaza

17,2%

8,7 mm (S15)
8,3 mm (S24)

UNITY 3
PRODUKTER

PERFORERINGAR

UNITY 4
15

UNITY 4

10

4

10

Perforeringsmönstret UNITY 4
(U4) består av 4 mm cirkulära
hål med 10 mm avstånd
och 10 mm till skivans kant,
som går helt ut till kanten
och skapar ett monolitiskt
innertak.

PERFORERINGSGRAD

AVSTÅND TILL
KANTEN

PRODUKTER
Contur

12,2%

10 mm

Belgravia

12,2%

12 mm (S15)
12,5 mm (S24)

Plaza

12,2%

12 mm (S15)
12,5 mm (S24)
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PERFORERINGAR

UNITY 8|15|20
UNITY 8|15|20
(U8|15|20) har runda
perforeringar med tre olika
diametrar: Ø8 mm, Ø15mm
och Ø20 mm.

8
15
20

PERFORERINGSGRAD

UNITY 8|15|20
PRODUKTER

Contur

10,8%

Belgravia

10,8%

Plaza

10,8%

PERFORERINGAR

UNITY 9
20

9

20

Perforeringsmönstret UNITY
Unity 9 (U9) består av
9,0 x 9,0 mm kvadratiska
perforeringar med 20 mm
avstånd och erbjuder ett
maritimt uttryck för taket.

PERFORERINGSGRAD

AVSTÅND TILL
KANTEN

Belgravia

18,9%

12 mm (S15)

Plaza

18,9%

12 mm (S15)
17,5 mm (S24)

Contur

18,9%

17,5 mm (S24)

UNITY 9
PRODUKTER
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MICRO
MICRO

PERFORERINGSGRAD

A

B

C

D

10,2%

37,5

510

37,5

510

A

Perforeringsmönstret MICRO består av 3 x 3 mm kvadratiska hål med ett centrumavstånd på 8,3 mm.

PRODUKTER
Contur

C

Belgravia S24

10,2%

29,5

525

29,5

525

Markant S24

10,2%

25,25

525

25,25

525

Plaza

10,2%

34,5

525

34,5

525

Corridor

10,6%

37,5

325

25

1150/1750/2350

9,9%

41,9

491,7

41,9

1091,7

Tectopanel

10,2%

37,5

525

37,5

525

Danopanel

10,2%

37,5

525

45

510

PERFORERINGSGRAD

A

B

C

D

8.3

3

3

B

Corridor Swing

D

E

Designpanel M1F

9,8%

62,5

775

62,5

775

125

Designpanel M2F/900

7,1%

62,5

325

62,5

325

125

Designpanel M2F/1200

8,4%

62,5

475

62,5

475

125

PERFORERINGAR

QUADRIL
Perforeringsmönstret QUADRIL består av 12 x 12 mm kvadratiska hål med ett centrumavstånd på 30 mm.
A

B

C

D
C

PRODUKTER
Contur

13%

45

510

45

510

Belgravia S24

13%

37

510

37

510

Markant S24

13%

32,75

510

32,75

510

Plaza

13%

42

510

42

510

14,2%

35

330

30

1140/1740/2340
1050

Corridor Swing

Designpanel Q1F

30

11,5%

62,75

450

62,75

PERFORERINGSGRAD

A

B

C

D

E

13%

60

780

60

780

120

B

Corridor

D

Designpanel Q2F/900

10,2%

60

330

60

330

120

Designpanel Q2F/1200

11,6%

60

480

60

480

120

12
12

PERFORERINGSGRAD

A

QUADRIL

A / C: Avstånd mellan skivans kant och centrum
för den första raden perforeringar.
B / D: Storleken på perforeringsfältet från
centrum på den första perforeringsraden till
centrum på den sista raden.
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TANGENT
Perforeringsmönstret TANGENT består av 4 x 14 mm ovala hål med ett centrumavstånd på 10/20 mm.
PERFORERINGSGRAD

A

21,3%

22,5

B

C

D

A

TANGENT

C

PRODUKTER
Visona

330

40

D

1120

21,3%

27

530

32

520

21,3%

32

530

37

520

Corridor

21,6%

35

330

30

1140/1740/2340

21,3%

35

530

40

520

22,9%

25

550

30

540

Adit

24,5%

15

420

40

2320

14
4

Tectopanel
Amfipanel

B

Belgravia S24
Plaza

Designpanel - T3L1, T3L2, T3L4 - se sidan 98
10

20

A / C: Avstånd mellan skivans kant och centrum för den
första raden perforeringar.
B / D: Storleken på perforeringsfältet från centrum på den
första perforeringsraden till centrum på den sista raden.

PERFORERINGAR

GLOBE
GLOBE

PERFORERINGSGRAD

A

Perforeringsmönstret GLOBE består av 6 mm runda hål med ett centrumavstånd på 15 mm.
A

B

C

D

C

D

PRODUKTER
Contur

10,2%

37,5

525

37,5

525

Belgravia S24

10,2%

29,5

525

29,5

525

6

10,2%

25,25

525

25,25

525

10,2%

34.5

525

34,5

525

Corridor

10,6%

35

330

30

1140/1740/2340

Danopanel

Contrapanel

10%

40,25

495

40,25

1095

10,2%

37,5

525

37,5

525
525

15

Corridor Swing
Tectopanel

15
B

Markant S24
Plaza

10,2%

37,5

525

37,5

PERFORERINGSGRAD

A

B

C

D

E

10,2%

37,5

525

37,5

525

75

Designpanel G1F

9,8%

60

780

60

780

120

Designpanel G2F/900

8,6%

60

330

60

330

120

Designpanel G2F/1200

8,6%

60

480

60

480

120
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STRATO
Perforeringsmönstret STRATO finns i två utföranden med osymetriskt mönster med runda hål i tre olika storlekar,
antingen
• 8/15/20 mm eller
• 12/20/35 mm.

G8/15/20

G12/20/35

PERFORERINGAR

SOLO
Perforeringsmönstret SOLO finns i 9 olika utföranden i ett symetriskt mönster:
• 6, 8, 10, 12 och 15 mm runda hål i jämn följd
• 8 och 12 mm fyrkantiga hål
• 8/12 och 12/20 mm förskjutna runda hål

G6/18

G8/18

G10/23

G12/25

G15/30

Q8/18

Q12/25

G8/12/50

G12/20/66
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PERFORERINGAR

Perforeringsmönstret KINO består av 8 x 53 mm ovala hål med ett
centrumavstånd på 15/60 mm.
Perforeringsmönstret Kino är en specialperforering som utvecklats för
användning i biografer och andra nöjeslokaler.
KINO

PERFORERINGSGRAD

A

B

C

D

36,9%

60

480

37,5

525

A

KINO
C

D

PRODUKT
Kino

A / C: Avstånd mellan skivans kant och centrum
för den första raden perforeringar.
B / D: Storleken på perforeringsfältet från
centrum på den första perforeringsraden till
centrum på den sista raden.
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School „I Bymidten“, Helsingør, architect: Kjær & Richter, Denmark, Belgravia Unity 3

VISSTE DU ATT ...
ljudspridningen med hjälp av
perforerade gipsskivor är bra för
taluppfattningen i ett rum?

EGENSKAPER
Knauf Danolines produkter skapar inomhuskomfort för
byggnadens användare genom en utmärkt akustisk miljö, hög
luftkvalitet, behaglig ljusreflektion och en klassisk, tidlös estetisk
kvalitet. De är miljövänliga och hållbara som kan bestå under
byggnadens hela livslängd.

EGENSKAPER

EGENSKAPER

AKUSTIK
Med Knauf Danolines akustikmaterial är det möjligt att skapa
akustiklösningar som alltid uppfyller dina nationella akustiska
krav för specifik efterklangstid.
Beroende på taklösning och utformningen av perforeringen,
kan vissa av Knauf Danolines produkter absorbera upp till 90 %
av ljudet som träffar takytan.

Vid beräkningen av hur mycket av Knauf Danolines
akustikmaterial som behövs för att uppfylla en viss efterklangstid
är det viktigt att tänka på:
• hela den totala taklösningen som akustikmaterialen blir en
del av
• formen på rummet och placeringen av akustikmaterialen
• mängden möbler som kommer att finnas i det färdiga rummet
• rummets användning
Akustikmaterialen i kombination med det konstruktionssystem
som de monteras på bildar den akustiska, ljudabsorberande
konstruktionen. Sålunda beror mängden absorberat ljud på
undertakets monteringsdjup och huruvida eller inte hålrummet
är fyllt med mineralull.

Rummets form bestämmer ljudvågornas rörelser i rummet.
Placeringen av akustikmaterialet bör bestämmas av ljudets
rörelser på den specifika platsen för att garantera optimal
materialeffektivitet.

Möbler i sig är akustikmaterial. För att undvika alltför mycket
ljudabsorption, vilket kan orsaka akustiska obehag precis som
för liten absorption, är det viktigt att ta hänsyn till mängden
inredning.

Rummets användning är avgörande för den akustiska miljö som
ska skapas. I rum för tal, såsom klassrum och hörsalar, är det
viktigt att säkerställa en god nivå på ljudspridningen medan rum
för koncentrerat arbete kräver en hög grad av absorption.

Visste du att Knauf Danoline
produkter kan målas gång
på gång utan att förlora sina
akustiska egenskaper?
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LUFTKVALITET
Härdningen av gipsskivorna som används för tillverkning av
Knauf Danolines produkter baseras enbart på reaktioner med
vatten och innehåller därför inga flyktiga vätskor eller liknande.
Därför kan inte Knauf Danolines produkter skapa några
hälsoproblem.
Alla ytbeläggningar på Knauf Danolines produkter (dvs.
högglansfärg, matt färg och olika folier) klassas också som
ofarliga. Ur miljöaspekt och för att trygga bra inomhusklimat
finns inga tillsatser av biocider med aktiv biocidverkan i
ytbeläggningen.
Dansk Indeklima Mærkning är en frivillig märkningsorganisation
som är den första i världen som deklarerar byggvaror utifrån
deras inverkan på inomhusklimatet under bruksfasen.
Deklarationen uttrycker gasemissioner som ett tidsvärde angivet
i dygn och partikelemissioner baserat på emission av partiklar
från sedimenterbart damm.
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Knauf Danolines produkter har följande klassningar:
• Tidsvärde: 10 dagar
• Partikelemission: LÅG (< 0,75 mg)
Knauf Danolines produkter är dessutom rankade enligt den
svenska Sunda Hus- märkningen - en samlad bedömning av
produktens miljö- och hälsopåverkan från dess ursprung till
avfallshanteringen:
• Obehandlade och målade produkter: Klass A1
• Foliebelagda produkter: Klass B
Knauf Danolines produkter rekommenderas av svenska
Byggvarubedömningen, en sammanslutning som samlar de
största fastighetsbolagen och investerarna i Sverige med syfte
att upprätta en gemensam standard för byggmaterial genom
att bedöma det kemiska innehållet, livscykelkriterier och ett
byggnadsmaterials möjliga effekter på inomhusklimatet.

EGENSKAPER

EGENSKAPER

RENGÖRING
Alla Knauf Danolines produkter tål normala rengöringsmetoder
och milda rengöringsmedel. Damm tas bort med en torr
dammtrasa eller dammsugare. Märken kan tas bort med en
fuktad trasa.

användas i utrymmen som kräver hög infektionskontroll såsom
laboratorier, kök, slakthus osv.
Danotile uppnår silverklassen i Excell och är klassad som ISO 5
i enlighet med ISO 14644-1

Danotile hygientak klarar tuff rengöring och desinfektionsmedel
med pH 2 till 13. Danotile är certifierad för renrum och kan
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LJUSREFLEKTANS
De olika kraven på ljusreflektans beror på rummets användning.
För kontorsändamål med direktbelysning är minimikravet 70 %.

Färgen på Knauf Danolines produkter har ett lågt glansvärde
som garanterar bra ljusspridning - en egenskap som upprätthålls
över tiden. För de färdiga Knauf Danoline-produkterna
påverkas ljusreflektansen av produktens perforeringslösning
och fabriksmålningens färg och glansvärde. För obehandlade
produkter bestäms ljusreflektansen av den färg som appliceras
på plats.

PERFORERING

FÄRG

GLANS

GLANS PÅ
UNDERLAGET

REFLEKTANS

Tangent T1

Standard vit

5

2

70,9 %

Micro M1

Standard vit

5

2

72,1 %

Quadril Q1

Standard vit

5

2

75,1 %

Globe G1

Standard vit

5

2

72,8 %

Regula R (uperforeret)

Standard vit

5

2

82,6 %

Unity U3

Standard vit

5

2

69,2%

Unity U4

Standard vit

5

2

72,5%

Unity U8|15|20

Standard vit

5

2

72,2%

Unity U9

Standard vit

5

2

71,6%

Regula R (uperforeret)

Standard vit

15

10

80,8%

Regula R (uperforeret)

Vitt folielaminat

10

Vitt
folielaminat

86,3 %
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BÄRFÖRMÅGA
Provningen av brotthållfastheten enligt EN 14190 säkerställer
att produkterna kan bära fem gånger sin egen vikt. Det innebär
att exempelvis en operforerad Belgraviaskiva testas med
en belastning på upp till 17 kg utan att skadas. Syftet med
provningen är att kontrollera undertakets stabilitet.

Maximal vikt på de beslag som i praktiken kan monteras i en
skiva specificeras emellertid för varje enskild produkt som 2 ½
gånger egenvikten, baserat på maximal nedböjning enligt EN
13964. Bärförmågan visar produktens synliga deformationer
och som en kombination av nedböjningsklasser, fuktklass,
nettovikt och färdig vikt. Dessa kan återfinnas på varje produkt.

KLASSVILLKOR

NEDBÖJNINGSKLASSER

KLASS

FÖRUTSÄTTNINGAR

KLASS

MAXIMAL NEDBÖJNING i mm

A

Byggnadsmaterial som utsätts för relativ luftfuktighet
upp till 70 % och temperaturer upp till 25 °C.

1

L/500 och inte mer än 4 mm

B

Byggnadsmaterial som utsätts för relativ luftfuktighet
upp till 90 % och temperaturer upp till 30 °C.

2

L/300

3

ingen gräns

L är avståndet mellan två upplagspunkter. För en 600-modul
är den högsta nedböjningen 1,2 mm för klass 1 och 2 mm for
klass 2

EGENSKAPER

INOMHUSKLIMAT
Knauf Danolines produkter har testats för fuktbeständighet vid
daglig användning. Produkter som har testats för resistens mot
fukt upp till 70% relativ luftfuktighet vid 25ºC är avsedda för
användning under normala levnads- och arbetsförhållande, dvs.
på kontor, skolor, institutioner och liknande byggnader.

rum med regelbundna och stora förändringar i luftfuktigheten.
I allmänhet kan gips finnas där också människor kan vistas, så
för höga halter av luftfuktighet i kombination med mycket höga
temperaturer är inte bekväma förhållanden för människor vilket
oundvikligen förkortar livslängden för naturmaterial.

Produkter testade för resistens upp till 90% relativ luftfuktighet
vid 30ºC är utformade för användning under mer extrema
förhållanden och kan därför användas i hög luftfuktighet och i

Vid lägre relativ luftfuktighet tål dock gips mycket högre
temperaturer. Därför kan gips användas i byggnader där
temperaturerna kortvarigt kommer upp i 50 ºC.
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TÅLIGHET
Knauf Danolines produkter är gjorda av tåliga material med
hög tryckhållfasthet. Vid normal användning är produktens
egenskaper oförändrade utan någon nedbrytning av materialet
över tiden.
Folielaminerade produkter har en slitstark och smutsavvisande
yta.
Contrapanel för slagtåliga akustiktak och väggpaneler - är
speciellt utformad för att uppfylla de hårdaste kraven på tak-
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och väggbeklädnader i anläggningar med intensiv användning
som idrottshallar och gymnastiklokaler. Contrapanel uppfyller
kraven för klass 3 i enlighet med EN 13964 för slagtåliga
takbeklädnader och DIN 18032 för slagtåliga väggbeklädnader
vilket gör den till en lämplig produkt för handbollsplaner och
ishockeyrinkar, som både måste kunna absorbera ljud och tåla
kraftiga slag.

EGENSKAPER

EGENSKAPER

MILJÖ
Knauf Danolines akustiska tak- och väggmaterial är tillverkade
av höggradiga gipsskivor som levereras från vårt bolag, Knauf.
Gipsskivorna är gjorda av följande gipstyper:
•
•

•
•

naturligt förekommande gips som återfinns i stora mängder
i marken
gips som uppstår som biprodukter vid lokala kraftverk vid
avsvavlingsprocessen - en kemisk process där svaveldioxid
tas bort från kalkstenspulver blandat med vatten för att ge
biprodukten gips
återvunnen gips från rester i vår egen produktion
återvunnen gips från gips recycling företag. Företag som
samlar upp och åter-vinner gipsavfall från byggplatser

Både Knauf Danoline och Knauf A/S är ISO-certifierade företag
med ett ständigt fokus på miljöstyrning och optimering av
produktionsprocesser för att främja den lokala omgivningen,
våra kunder och miljön i allmänhet. Knauf Danolines produkter
kan särskiljas genom sina unika egenskaper:
•
•
•
•
•

För att säkerställa möjligheten att återvinna Knauf Danolines
produkter är de målade med vattenbaserad färg, som inte
bara möjliggör återvinning utan dessutom inte har någon
försämrande effekt på de fuktighetsreglerande egenskaperna
hos gipsmaterialet.
En annan viktig förutsättning för återvinning av gipsskivor är
att hålla gipskärnan fri från skadliga tillsatser. Kärnans främsta
bindemedel är faktiskt vatten.
Ljudfilten på baksidan av Knauf Danolines perforerade
gipsskivor är gjord av cellulosa vilket gör att den inte behöver
tas bort innan återvinningen av gipsskivorna. Den upplösta
cellulosan ger faktiskt mer flexibilitet till gipsskivorna.
Kartongen som används i våra gipsskivor kommer från 100 %
återvunna källor. Kartong- och pappersfolien separeras bort från
kärnan vid återvinningsanläggningen, så att en större andel av
gipsskivans avfall kan återvinnas. Kartongdelen används för
kompostering hos KomTek Environment A/S i Danmark.

naturmaterial
lång livslängd
återanvändbara och återvinningsbara
miljöansvarsfull tillverkning
högkvalitativ användning

MILJÖPOLICY
Baserat på livscykeltänkande vill vi bidra till en hållbar utveckling på
lång sikt. Vi arbetar därför ständigt på att förbättra de miljömässiga
förhållandena och att förebygga föroreningar genom att:
•
•
•
•
•

använda miljövänliga råvaror i tillverkningen av våra produkter
använda förpackningar som kan återvinnas eller återanvändas
optimera förbrukningen av energi, råvaror och emballage
minska avfallet
återanvända avfallet

Knauf Danoline har förbundit sig att minska mängden avfall och
energiförbrukningen. Därför görs varje år investeringar i mer effektiv
energi- och avfallshantering.
Den vägledande principen för tillverkning av Knauf Danolines produkter
är att hålla grundmaterialet så rent som möjligt för att säkra kontinuerlig
återvinning.

CERTIFIKAT
ISO-ACKREDITERINGAR OCH
ANDRA TILLÄMPLIGA CERTIFIKAT:
−− ISO 9001- kvalitetsstyrning
−− ISO 14001- miljöstyrning
−− OHSAS 18001 - arbetsmiljö och
säkerhet
−− LES FICHES DE DÉCLARATION
ENVIRONNEMENTALES ET
SANITAIRES (FDES) - Fransk hälso-,
miljö- och säkerhetsdeklaration
baserad på livscykelanalys
−− Miljöcertifiering LEED
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BRANDSÄKERHET
Knauf Danolines tak- och väggprodukter uppfyller alla
nödvändiga brandsäkerhetskrav:
Materialklasser enligt EN 13501-1
• A2-s1,d0
Vitmålade undertaksskivor
Obehandlade
•

Brandmotstånd enligt BS 476-23:1987
• 30 min brandmotstånd
Danotile 6,5 mm - folielaminerad, operforerad
beklädnadsskivor

B-s1,d0
Folielaminerade undertaksskivor
Vitmålade undertaksskivor med perforeringsgrad på <10 %

Materialklasser enligt ASTM E84
• Klass A
Vitmålade undertaksskivor, perforerade och operforerade
Obehandlade
perforerade
och
operforerade
beklädnadsskivor
Folielaminerade undertaksskivor
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Brandmotstånd enligt EN 13501-2 och DS 1052-1 1985
• EI 30 (BD-30)
Brandskydd enligt EN 13501-2, EN 14135 2004 och DS
1065-2 1990
• K1 10 och K2 10
Obehandlade perforerade beklädnadsskivor

EGENSKAPER
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HYGIEN
Hygienen är en viktig faktor i många byggnader. Knauf Danoline
har därför behandlat akustiktak och väggar med en färg som
har låg polymerhalt och hög densitet, vilket gör att stoftpartiklar
har svårt att fastna. Detta hindrar damm och andra partiklar
från att ta sig in i de mikroskopiska hålen i ytstrukturen. Ytans
hållbarhet gör också att svårare fläckar kan tas bort med vanlig
standardrengöring och neutrala rengöringslösningar.

Medifend kan appliceras på våra standardprodukter. Medifend
är kraftigt svampdödande och har testats i enlighet med DIN
ISO 846, metod B och B’. När hygienförhållandena måste vara
optimala är Medifend en perfekt lösning.
Knauf Danolines produkter är snygga och innovativa – men
också lätta att montera och demontera, och det är smidigt att
komma åt alla utrymmen vid service och underhåll.

För att minimera risken för mögel och bakterier har alla
produkter från Knauf Danoline tillverkats med inbyggda mögeloch bakteriedödande medel. Dessa arbetar effektivt även
på områden som utsätts för oavbrutna höga temperaturer,
hög luftfuktighet eller aggressiva gaser. Alla produkter har
dessutom testats avseende motståndskraft mot antimikrobiella
substanser enligt DIN SS-EN 1104 (Bestämning av överföring
av antimikrobiella substanser) grad 3.
För mer robusta rengöringsrutiner och rum som kräver hög
infektionskontroll finns vår folietäckta renrumscertifierade produkt
Danotile som står emot starka rengörings- och desinfektionsmedel
med pH-värden från 2,5 till 13. Detta innefattar perättiksyra
och H2O2 som ofta används på sjukhus. Danotile uppfyller ISO
5 även efter 120 utförda rengöringsrutiner. Danotile står även
emot lufttrycksvariationer upp till +/- 30 Pa.
Nästan alla material innebär utmaningar i miljöer där det
förekommer påverkan från aggressiva bakterier, till exempel
sjukhus och laboratorier. Vi har därför utvecklat en unik färgyta
som vi har kallat Medifend, i syfte att klara den här utmaningen.
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FÄRGER
Knauf Danolines produkter levereras som standard obehandlade, vitmålade (RAL 9003) eller vitlaminerade (RAL 9010).
Knauf Danoline levererar även produkter målade i NCS- och
RAL-färger. I vanliga fall både doppas och sprejas produkterna,
men för mycket ljusa färger räcker det med bara sprejning.

Knauf Danolines produkter kan också målas på plats med
en fin mohairroller. Vid målning med roller är det endast
panelens yta som målas vilket ger en kontrast mot gipskärnan i
perforeringarna.
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Den största skivan som kan doppas är 600 x 1200 mm.
Produkter färdigmålas med en vattenbaserad akrylfärg i glans
5. På grund av underlagets karaktär anges ytan som glans 2.

Det är viktigt att undvika att få färg i perforeringshålen eftersom
detta kan påverka ljudabsorption och det färdiga utseendet.
Därför måste en fin roller användas och färgen bör inte vara
för tjockflytande.

EGENSKAPER

EGENSKAPER

GARANTI
Knauf Danolines kvalitetsgaranti
På Knauf Danoline vi är stolta över vår förmåga att ständigt
leverera högkvalitativa, gipsbaserade akustiklösningar till nytta
och komfort för våra kunder och slutanvändare.
På Knauf Danoline levererar vi det vi lovar.
•

•

•
•
•
•

Produkterna har tillverkats enligt högsta internationella
kvalitetsstandarder och är garanterat fria från tillverkningsfel
i 5 år.
Produkterna och systemen klarar de strängaste globala
provningarna vad gäller brand, akustik och hållfasthet.
Brandskydd och akustikegenskaper garanteras i 30 år.
Lösningar som ger bra design, inomhusklimat och
hållbarhetsvärde.
Hög servicekvalitet och teknisk support garanterar aktuella
råd och hjälp oavsett dina behov.
Samma service till alla.
Snabb respons på kundernas önskemål.

Knauf Danoline har funnits i byggbranschen i över 50 år och tack
vare vårt kunnande och tillhörigheten till Knaufkoncernen, har vi
den kunskap och kapacitet som säkrar vår produktionsflexibilitet,
insikt i byggmarknadens krav och grunden för framtida
utveckling.

Knauf Danoline har förbundit sig till en konstant
kvalitetssäkring av sitt produktsortiment och genom årlig
revision och produktoptimering inom FoU, skapar Knauf
Danoline anpassningsbara lösningar som matchar de olika
marknadskraven, samtidigt som de behåller sin inneboende
förmåga att hålla livet ut. På så sätt kan Knauf Danoline alltid
leverera:
•

•
•

Lösningar som är lätta att rengöra och som behåller sina
egenskaper för akustik och inomhusklimat under hela sin
livslängd, även efter ständig ommålning.
Hållbara gipslösningar som varar lika länge som
byggnaden.
Klassisk, tidlös design som behåller sina estetiska kvaliteter
under hela sin brukstid.

Upprätthållandet av en hög kvalitet till våra kunder och andra
intressenter är avgörande för vår framgång och vår förmåga att
leverera vad vi lovar. Därför utbildar vi våra medarbetare så att
de har insikt i marknaderna och de nödvändiga kunskaperna
och färdigheterna för att förstå kundernas önskemål och behov.
Bara på detta sätt kan vi vara säkra på att alltid kunna leverera
det vi lovar.
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SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
God praxis: Användning av rena bomullsvantar vid hanteringen av
produkten säkerställer ett bra resultat och ett tak utan fingeravtryck.

PRODUKTKATEGORI

DEMONTERBARA T-PROFILSUNDERTAK

PRODUKTER

VISONA, CONTUR, BELGRAVIA, MARKANT, PLAZA

DANOTILE, MEDLEY

YTA

Vitmålade

Folielaminerade

SKÖTSEL

Skivorna är avsedda för användning under normala förhållanden, dvs. 70 % relativ luftfuktighet och 25 °C, som exempelvis på kontor, skolor,
institutioner och liknande lokaler.
Belgravia, Markant, Plaza and Danotile 600 x 600 har också testats för resistens mot fukt vid upp till 90 % relativ luftfuktighet och 30 °C och kan
användas under mer extrema förhållanden som i kök, laboratorier och andra lokaler med stora och ofta förekommande växlingar i temperatur
och luftfuktighet.
I områden med hög luftfuktighet bör man överväga användning av särskilt korrosionsskyddat bärverk.

RENGÖRING

Damm tas bort med en torr dammtrasa eller dammsugare. Märken
kan tas bort med en fuktad trasa med normala rengöringsmetoder och
milda rengöringsmedel. Envisa fläckar och mindre repor kan torkas av
och målas om.

Damm tas bort med en torr dammborste eller dammsugare. Smutsiga
ytor kan torkas av med en fuktig trasa. Använd ett milt rengöringsmedel
vid behov.
Starkare rengöringsmedel kan användas vid behov för att ta bort envisa fläckar eller då städrutinerna kräver detta. Tål omfattande rengöring
med starka desinfektions-och rengöringsmedel med mycket höga pHvärden (upp till pH 13) och mycket låga pH-värden ( ned till pH 2,5).

LAGNING

Du kan reparera synliga skador och repor i ytan genom att spackla
reporna och slipa dem med sandpapper varefter ytan kan målas om.
Använd reparationsfärg från Knauf Danoline eller liknande (till
eksempel NCS 0700 eller närmaste RAL 9003) vid ommålning och
applicera den med roller. Om ytan redan är målad med Medifend-färg
måste Medifend också användas vid nymålning. Vi rekommenderar inte
sprejmålning på perforerade paneler, eftersom det finns stor risk för att
ljudfilten täpps igen, vilket försämrar dess akustiska egenskaper.

Det kan vara svårt att reparera repor och skador och därför rekommenderar vi att skadade paneler byts ut mot nya.

UPPHÄNGDA
BELYSNINGSARMATURER

DANOTILE: För modulstorlekar upp till 625 x 625 med minsta tjocklek 9 mm vid enheter upp till 3 kg kan monteras direkt i panelen utan
förstärkning. För större moduler eller moduler med tjocklek på 6 mm behöver en avlastningsskiva av tillräcklig styrka monteras bakom Danotileskivan. Avlastningsskivan ska nå ända ut på bärprofilerna så att vikten överförs till dem. Den totala vikten får inte vara större än 3 kg för varje m²
undertak. Vid belastningar större än 3 kg/m² behöver fler pendlar användas. Vid större belastningar måste armaturerna avlastas mot bjälklagett,
så att de inte belastar undertaket.
BELGRAVIA, MARKANT, PLAZA, MEDLEY: För modulstorlekar upp till 625 x 625 utan perforering Tangent i enheter upp till 3 kg kan monteras direkt i panelen utan förstärkning. För större moduler eller moduler med perforering Tangent behöver en avlastningsskiva av tillräcklig styrka
monteras bakom skivan. Avlastningsskivan ska nå ända ut på bärprofilerna så att vikten överförs till dem. Den totala vikten får inte vara större än
3 kg för varje m² undertak. Vid belastningar större än 3 kg/m² behöver fler pendlar användas. Armaturer som väger mer än 3 kg måste avlastas
mot bjälklaget så att de inte belastar undertaket.
VISONA, CONTUR: Vid infällning av mindre föremål (upp till 3 kg) räcker det med att montera en avlastningsskiva i gips bakom elementet. Avlastningsskivan ska nå ända ut på bärprofilerna så att vikten överförs till dem. Den totala vikten får inte vara större än 3 kg för varje m² undertak.
Vid belastningar större än 3 kg/m² behöver fler pendlar användas. Armaturer som väger mer än 3 kg måste avlastas mot bjälklaget så att de inte
belastar undertaket.

PRODUKTKATEGORI

FRIBÄRANDE UNDERTAK

PRODUKTER

CORRIDOR 400, CORRIDOR SWING

YTA

Vitmålade

SKÖTSEL

Skivorna är avsedda för användning under normala förhållanden, dvs. 70 % relativ luftfuktighet och 25 °C, som exempelvis på kontor, skolor,
institutioner och liknande lokaler.
Corridor 400 har också testats för resistens mot fukt vid upp till 90 % relativ luftfuktighet och 30 °C och kan användas under mer extrema förhållanden som i kök, laboratorier och andra lokaler med stora och ofta förekommande växlingar i temperatur och luftfuktighet.

RENGÖRING

Damm tas bort med en torr dammtrasa eller dammsugare. Märken kan tas bort med en fuktad trasa med normala rengöringsmetoder och milda
rengöringsmedel. Envisa fläckar och mindre repor kan torkas av och målas om.

LAGNING

Du kan reparera synliga skador och repor i ytan genom att spackla reporna och slipa dem med sandpapper varefter ytan kan målas om.
Använd reparationsfärg från Knauf Danoline eller liknande (till eksempel NCS 0700 eller närmaste RAL 9003) vid ommålning och applicera den
med roller. Om ytan redan är målad med Medifend-färg måste Medifend också användas vid nymålning. Vi rekommenderar inte sprejmålning på
perforerade paneler, eftersom det finns stor risk för att ljudfilten täpps igen, vilket försämrar dess akustiska egenskaper.

UPPHÄNGDA
BELYSNINGSARMATURER

CORRIDOR 400: Enheter som väger mindre än 3 kg kan fällas in i skivan utan separat avlastning. OBS: Den största tillåtna utskärningen när
infällningen görs i panelens mitt är Ø265 mm / 265 x 265 mm Vid belastningar över 3 kg måste enheterna avlastas mot bjälklaget så att de inte
belastar undertaket.
CORRIDOR SWING: Vissa undertakspaneler tål inte att utsättas för vikter från andra installationer.
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SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
God praxis: Användning av rena bomullsvantar vid hanteringen av
produkten säkerställer ett bra resultat och ett tak utan fingeravtryck.

Hantera skivorna med omsorg för att undvika skador och ytsmuts före
målning för ett gott slutresultat.

PRODUKTKATEGORI

FASTMONTERADE UNDERTAK OCH VÄGGBEKLÄDNADER

PRODUKTER

DANOPANEL

DESIGNPANEL, TECTOPANEL,
SOLOPANEL, STRATOPANEL

YTA

Vitmålade

Obehandlad

SKÖTSEL

Skivorna är avsedda för användning under normala förhållanden, dvs.
70 % relativ luftfuktighet och 25 °C, som exempelvis på kontor, skolor,
institutioner och liknande lokaler.
DESIGNPANEL, TECTOPANEL: Panelerna har också testats för resistens
mot fukt vid upp till 90 % relativ luftfuktighet och 30 °C och kan användas
under mer extrema förhållanden som i kök, laboratorier och andra lokaler
med stora och ofta förekommande växlingar i temperatur och luftfuktighet.
I områden med hög luftfuktighet bör man överväga användning av särskilt
korrisionsskyddat bärverk.

CONTRAPANEL, ADIT

KINOPANEL, AMFIPANEL

Folielaminerade

Svartmålade

CONTRAPANEL: Skivorna är avsedda för användning i idrottshallar och
liknande lokaler där förhållandena normalt inte överstiger 70 % relativ luftfuktighet och 25 °C.

Utformad för användning
på biografer, teatrar, studior
och liknande lokaler under
normala förhållanden, dvs
upp till 70 % relativ luftfuktighet och 25 °C.

ADIT: Panelerna är specialtillverkade
och avsedda för användning under
normala förhållanden, dvs. 70 % relativ
luftfuktighet och 25 °C, som exempelvis på kontor, skolor, institutioner och
liknande lokaler, såvida inget annat
anges.
Adit and Contrapanel har också testats
för resistens mot fukt vid upp till 90 %
relativ luftfuktighet och 30 °C och kan
användas under mer extrema förhållanden med stora och ofta förekommande
växlingar i temperatur och luftfuktighet.

RENGÖRING

Damm tas bort med en torr dammtrasa eller dammsugare. Fläckborttagning beror på den färg som används, men en fuktig trasa normal rengöring
och neutrala rengöringsmedel är mest lämpliga för mindre märken. Vid envisa fläckar eller om du är osäker, skall färgtillverkarens anvisningar
följas.
CONTRAPANEL: Damm tas bort med en torr dammtrasa eller dammsugare. Märken kan tas bort med en fuktad trasa med normala rengöringsmetoder och milda rengöringsmedel. På operforerade skivor kan starkare rengöringsmedel användas vid behov för att ta bort envisa fläckar eller
där rengöringssystemet gör det nödvändigt.

LAGNING

Du kan reparera synliga skador
och repor i ytan genom att spackla
reporna och slipa dem med sandpapper varefter ytan kan målas
om. Använd reparationsfärg från
Knauf Danoline eller liknande (till
eksempel NCS 0700 eller närmaste
RAL 9003) vid ommålning och applicera den med roller. Om ytan
redan är målad med Medifend-färg
måste Medifend också användas vid
nymålning. Vi rekommenderar inte
sprejmålning på perforerade paneler, eftersom det finns stor risk för att
ljudfilten täpps igen, vilket försämrar
dess akustiska egenskaper.

Färgen ska appliceras med roller.
Använd samma färg som på
den ursprungliga ytfinishen. Vi
rekommenderar inte sprejmålning
på perforerade paneler, eftersom
det finns stor risk för att ljudfilten
täpps igen, vilket försämrar dess
akustiska egenskaper.

Det kan vara svårt att reparera repor
och skador och därför rekommenderar
vi att skadade element byts ut mot nya.

Använd Knauf Danolines
reparationsfärg eller liknande (som NCS S9000-N) vid
ommålning och applicera
den med roller. Vi rekommenderar inte sprejmålning
på perforerade paneler,
eftersom det finns stor risk
för att ljudfilten täpps igen,
vilket försämrar dess akustiska egenskaper.

UPPHÄNGDA
BELYSNINGSARMATURER

Danopanel tål inte att utsättas för
vikter. Lätta föremål på upp till 3
kg/m² kan installeras upphängda
i bärverket förutsatt att detta kan
bära hela vikten.

Lätta föremål på upp till 3 kg kan
hängas upp med lämplig infästningsmetod. Föremål över 3 kg
ska avlastas i underkonstruktionen
som ska kunna bära hela vikten.

CONTRAPANEL: Lätta föremål på
upp till 3 kg kan hängas upp med
lämplig infästningsmetod. Föremål över
3 kg ska avlastas i underkonstruktionen
som ska kunna bära hela vikten.
ADIT: Panelen kan inte belastas
ytterligare från installationer.

Panelen kan inte belastas ytterligare från installationer.

Produktkategori

Designelement

PRODUKTER

CURVEX

MITEX

YTA

Obehandlad

Obehandlad

SKÖTSEL

Framtagna för att skapa organiska vägg- och takformer för exempelvis
kontor, skolor, institutioner och liknande lokaler under normala förhållanden, alltså vid upp till 70 % relativ luftfuktighet och 25ºC.

Framtagna för att skapa organiska vägg- och takformer för exempelv
kontor, skolor, institutioner och liknande lokaler under normala förhållanden, alltså vid upp till 70 % relativ luftfuktighet och 25ºC.

RENGÖRING

Beror på den valda ytfinishen.

LAGNING

Beror på den valda ytfinishen.

UPPHÄNGDA
BELYSNINGSARMATURER

Panelerna är specialtillverkade och tål inte att utsättas för vikter, såvida inget annat anges.
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