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MONTERING AF KORRIDORSKINNER

for Troldtekt® akustik og Troldtekt® akustik Plus monteret  
i skjulte korridorskinner, der kan spænde op til 2400 mm.

MONTERINGSVEJLEDNING

Denne vejledning gælder montering af Troldtekt® akustik og Troldtekt® akustik Plus i korridorskinner.
Du kan downloade monteringsvejledninger for alle Troldtekt® typer på www.troldtekt.dk.
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Indbygningshøjde

K5-FN, 35 mm: Fals og not på  
en langkant, 5 mm fas

K5-FN, Troldtekt akustik 
Plus, 35+18 mm

KANTTEGNINGER 

Korridorskinne

Skyggekantprofil

MONTERING (LÆS HELE VEJLEDNINGEN INDEN ARBEJDET PÅBEGYNDES)

1:  Afmærk det vandrette plan i den ønskede 
højde på væggene. Fastgør skyggekant-
profilerne til væggen pr. min. 600 mm. 
Befæst yderligere max. 50 mm fra pro-
fil-ende ved samlinger og afslutninger. 
(Se fig. A). Det letter ilægningen af Trold-
tekt pladerne, hvis du monterer skygge-
kant-profilerne parvis overfor hinanden.

2:  Sæt korridorskinnerne (bæreprofilene) 
ind i notgangen på Troldtekt pladerne, 
før du lægger pladerne op. (Se fig. B). 
Korridorskinnerne (bæreprofilerne) skal 

”ligge af” på skyggekantprofilerne. (Se 
fig. C). Hvis der er øget belastning som f.
eks. armaturer o. lign., fastgør disse til 
den ovenliggende konstruktion. Det er 
lettest at afkorte skyggekantprofilerne 
med en nedstryger. Korridorskinnerne 
(bæreprofilerne) kan du afkorte med en 
vinkelsliber. 

3:  Falskanten på Troldtekt pladernes langsi-
de skal hvile på nabopladens korridors-
kinne (bæreskinne). Du kan let løfte og 
eventuelt demontere pladerne i forbin-

delse med inspektion eller eftermonte-
ring af kabler, ventilation el. lign. Vær op-
mærksom på. at der bør være min. 200 
mm afstand til bagvedliggende installati-
oner, kabelbakker og lignende. Ved til-
pasning af Troldtekt pladerne skal læng-
den være korridorens bredde minus 35 
mm. Korridorskinnen (bæreskinnen) skal 
have samme bredde som korridoren.
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ILLUSTRATION – MONTERING

KOMPONENTER

Varebetegnelse Skyggekantprofil, SK-300 – 24/12/15/20  mm B 240-bæreprofil 24 × 52 mm

Str./længde (mm) 3000 2400

Antal pr. pakke - -

Ca. forbrug pr. m2 Efter opmåling 1 stk. pr. plade

Bæreprofil

Skyggekantprofil

max.
2400 mm

Variabel 
max.

600 mm
 

600 mm
 

600 mm


