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Korridorprofil

Skuggkantprofil

Troldtekt®-akustikplattor och Troldtekt® Plus installerade 
i dolda korridorprofi ler. Största avstånd 2400 mm
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Installationshöjd

MONTERING AV KORRIDORPROFILER

Följ nedanstående anvisning för att montera Troldtekt®-akustikplattor och Troldtekt® Plus i korridorprofi ler.

Monteringsanvisningar för alla typer av Troldtekt®-plattor kan laddas ner från www.troldtekt.se

K5-FN, 35 mm: Fals och not på lång-

sida, 5 mm fas

K5-FN, Plus, 35+18 mm

PROFILRITNINGAR

MONTERING (LÄS IGENOM ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU BÖRJAR)

1:  Märk ut rätt horisontell takhöjd på väg-

garna. Fäst skuggkantprofi lerna i väggen, 

med ett minsta avstånd om 600 mm. 

Fäst också 50 mm från profi ländar vid 

skarvar och avslut. (Se fi g. A). Det blir 

enklare att montera Troldtekt-plattorna 

om du placerar skuggkantprofi lerna i par 

vända mot varandra.

2:  Skjut in korridorprofi lerna (bärprofi lerna) i

 spåren på Troldtekt-plattorna innan du 

monterar dem. (Se fi g. B). Korridorpro-

fi lerna måste vila på skuggkantprofi lerna. 

(Se fi g. C). Montera tunga armaturer och 

liknande (t.ex. för belysning) i den över-

liggande konstruktionen. Använd en 

bågfi l eller en profi lfräs för att skära 

skuggkantprofi lerna. En vinkelslip kan 

användas för att skära korridorprofi lerna 

(bärprofi lerna).
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3:  Falskanten på långsidan av Troldtekt- 

plattorna ska vila på den intilliggande 

plattans korridorprofi l (bärprofi l). Du kan 

enkelt ta bort plattorna genom att trycka 

dem uppåt, om du vill utföra inspektioner 

eller efterföljande installation av kablar, 

ventilationskomponenter osv. Observera 

att avståndet till underliggande installa-

tioner, kabelrännor osv. måste vara minst 

200 mm. När du justerar Troldtekt-plattor 

ska längden vara lika med korridorens 

bredd minus 35 mm. Korridorprofi len (bär-

profi len) måste vara lika bred som korrido-

ren.
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MONTERING - BILD

KOMPONENTER

Produktnamn Skuggkantprofil, SK-300 – 24/12/15/20 mm B240 bärprofi l 24 × 52 mm

Storlek/längd (mm) 3000 2400

Antal/förpackning - -

Ca åtgång per m2 Beroende på mått 1 st per platta

Bärprofil 

Skuggkantprofil

max.
2400 mm

Varierbart 
max.

600 mm600 mm 600 mm


