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Troldtekt® akustikplattor monterade som flytande  
hörntak på C60-profiler

MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning    Februari 2018    Sida 1/2 www.troldtekt.se

Installationshöjd

MONTERING SOM FLYTANDE Ö PÅ 
C60-PROFILER

Följ nedanstående anvisningar för att montera en flytande ö-tak på C60-profiler.
Monteringsanvisningar för alla typer av Troldtekt®-plattor kan laddas ner från www.troldtekt.se

TROLDTEKT® PLATTOR FÖR HÖRN-Ö, HÖJD = 125 MM

Hörnelement
600x600 mm

(typ 1)

Hörnelement
600x600 mm

(typ 2)

Sidoelement
600x1200 mm

(längsgående kant)

Sidoelement
600x600 mm

(tvärgående kant)

Hörnelement
600x1200 mm

(typ 1)

Sidoelement
600x600 mm

(längsgående kant)

Hörnelement
600x1200 mm

(typ 2)

Sidoelement
600x1200 mm

(tvärgående kant)

UNDERLAG

1:  Börja med att beräkna takets exakta 
mått. Bestäm och märk ut fästpunkter 
för bärprofilerna baserat på takets stor-
lek minus 100 mm längsgående och tvär-
gående. Montera snabbhängare i de fyra 
hörnfästpunkterna och placera återstå-
ende snabbhängare på jämnt avstånd 
(högst 1.000 mm) mellan varandra. Sätt 
ihop ringkroken och snabbfästet till  
önskad längd och montera enheten på 
slagankaret innan du fortsätter. Borra 6 
mm-hål i betongkonstruktionen och 
montera slagankaret (med ringkrok och 
snabbfäste) genom att slå in slagankaret 
i hålet tills ankaret är ordentligt fäst. Böj 
sedan ringkroken till lodrätt läge. Alter-
nativt kan du skruva fast ringkrokarna i 

en stål- eller träkonstruktion.

2:  Håll en bärprofil (C60-profil) med öpp-
ningen vänd uppåt, och snäpp fast profi-
len på snabbfästet vid varje hängnings-
punkt. Använd C-skarvbeslag för att 
montera C60-profilerna parallellt.

3:  Sätt sedan fast monteringsprofilerna 
(C60-profiler) på bärprofilerna genom att 
använda kopplingsbeslagen. 
Obs! Om profilerna inte hamnar helt rätt 
kan du enkelt justera positionen genom 
att skjuta profilerna i kopplingsbeslagen.
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KOMPONENTER

MONTERING

1:  Börja med att placera en hel rad av  
Troldtekt Plus-plattor längs takets  
centrumlinje. Fortsätt sedan att bygga på 
båda sidor. Det är viktigt att plattorna 
monteras tätt intill varandra. För optimalt 
utseende placeras plattorna i mönster 
med brutna fogar.

2:  Fäst plattorna med Troldtekts självgäng-
ande skruvar, placerade 60 mm från  
kanterna – som på bilden nedan. Skruva 
inte in skruvarna för långt – plattan kan 
gå sönder.

Produktnamn C60-profil 60 × 27 mm C-skarvbeslag C-snabbfäste C-kopplingsbeslag

Längd  (mm) 4000 80 100

Antal/förpackning 12 st 100 st 50 st 100 st

Ca åtgång per m2 2,5 löpmeter 0,6 st 1,1 st 1,4 st

Produktnamn U-profil 28 × 27 mm Ringkrok Slagankare Troldtekt monteringsskruv (PH2)

Längd  (mm) 3000 120, 250, 375, 500, 750, 1000 6,0 × 40 4,2×45

Antal/förpackning 16 st 100 st 100 st 100 st

Ca åtgång per m2 Beroende på mått 1,1 st 1,1 st Plattans längd: 
600:  4 st per platta 
1200:  6 st per platta 
2400:  10 st per platta

Information om Nonius-fästen osv. finns i monteringsanvisningarna för C60-profilsystemet
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