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Monteringsanvisning
Troldtekt ® akustik k5-FN 
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MoNTeriNg i NedpeNdlaT  
T35-proFilsysTeM

K5-FN:   Fals och not på en långsida,  
5 mm fas
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lagriNg och FörvariNg

koMpoNeNTer

Varubeteckning T35-skuggprofil 24/12/15/20 Bärprofil, B-360 – 35 × 38 mm A60-distanslist

Längd (mm) 3000 3600 625

Antal per kolli 40 st. 15 st. 50 st.

Ca åtgång per m2 Efter mätning 1,7 löpmeter /m2 0,85 löpmeter /m2

Varubeteckning Pendlar, justerbara

Längd (mm) 180-300 / 300-600 / 600-1000

Antal per kolli 100 st.

Ca åtgång per m2 1,4 st.

°C

%RF

°C

%RF

Förvaring utomhus
Om du måste förvara Troldtekt utomhus 
kan du skydda plattorna med en presen-
ning eller liknande. Observera att för-
varingen utomhus bör vara så kortvarig 
som möjligt.

Förvaring inomhus
Vid förvaring av Troldtekt inomhus ska du 
ta bort eventuellt förpackningsmaterial 
eftersom det annars kan bildas kondens 
under det. Det är dessutom viktigt att 
Troldtekt inte utsätts för direkt solljus 
genom fönster.

Acklimatisering
Det är viktigt att Troldtektplattorna  
acklimatiseras innan du monterar dem. 
Acklimatisering innebär att plattorna  
anpassar sig till temperaturen och luft-
fuktigheten i lokalen. Acklimatiseringen 
blir bäst om du lägger läkter (pinnar)  
mellan plattorna och ser till att det är  
bra ventilation i lokalen. 
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MoNTeriNg

1:  Fäst skuggprofilerna (fig. A) noga i 
väggen med högst 300 mm avstånd. 
Fäst ytterligare 50 mm från profilände 
vid skarvar, fogar och avslut. Pendla 
ned bärprofilerna parallellt varje 600 
mm med ett pendelavstånd på högst 
1200 mm och högst 300 mm från 
tvärgående vägg till första pendeln. 
Bärprofilerna ska ”vila” på skuggprofi-
lerna.

2:  Fäst pendlarna noga i den överliggan-
de konstruktionen. För att underlätta 
iläggningen av Troldtektplattorna må-
ste krokarna på de justerbara pendlar-
na vända åt samma håll och nedpend-
lingen bör vara minst 200 mm. Vid 
ökad belastning i form av exempelvis 
lättare armaturer ska du minska pen-
delavståndet. Fäst tyngre armaturer 
och liknande i den överliggande kon-
struktionen. Det är enklast att kapa de 
olika profilerna med en bågfil eller pro-
filsåg. Du fogar samman bärprofilerna 
genom att föra in flikarna i de utst-
ansade hålen på bärprofilernas tungor. 
Vik sedan flikarna bakåt, så att de lå-
ser (se fig.1 och 2).

3:  Kontrollera efter monteringen av profi-
lerna att alla pendlar är spända och ju-
stera vid behov. Lägg sedan upp Trold-
tektplattorna med noten i 
monteringsriktningen, så att den sista 
raden plattor ligger löst i profilen ut 
mot väggen. Montera distanslister (fig. 
B) med 1200 mm avstånd, den första 
distanslisten ska monteras högst 300 
mm från väggen, allt eftersom du läg-
ger upp plattorna. Montera distansli-
sterna över ryggen på de nedpendlade 
bärprofilerna. 
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När Troldtekttaket har monterats kan det 
vara nödvändigt att dammsuga plattorna 
för att avlägsna eventuella partiklar och 
damm. Det är lättast att dammsuga plat-
torna med ett borstmunstycke. 

Om det har råkat bli ränder eller andra 
fläckar på ljusa naturplattor under monte-

Troldtektplattor kräver normalt inget under-
håll. Vi rekommenderar dock att de rengörs 
regelbundet samtidigt som de övriga ytorna 
och vid behov. 

Lätt rengöring utförs enklast med en damm-
sugare med borstmunstycke. Om det inte 
blir tillräckligt rent med dammsugningen 

ringen kan du torka bort dem med en hårt 
urvriden trasa eller slipa lätt med fint sand-
papper. Vid fläckar på de vitmålade plattor-
na kan du köpa reparationsfärg på spray-
burk. Sprayfärgen har samma färg – vit 101 
– som de vitmålade plattorna. Kom ihåg att 
skaka sprayburken noga före användning!

kan du torka av plattorna med en hårt ur-
vriden trasa. Om du vill måla Troldtekt taket 
vid ett senare tillfälle kan du använda en 
roller med lång lugg eller en handspruta. 
Vattenbaserad färg försämrar inte plattor-
nas ljudabsorberande egenskaper. 

I tabellen nedan anges de måttoleranser 
som vi deklarerar i överensstämmelse med 
standarden för fabrikstillverkade träulls-
produkter (EN 13168) och standarden för 
undertak (EN 13964). Observera att Trold-
tekt är ett naturmaterial och själva mate-
rialsammansättningen – träull och cement  
– innebär att det är små variationer i plat-
tornas tjocklek. Plattornas mått och vikt  

ligger inom den angivna toleransen vid 23 
+/- 2 SDgrC och 50 +/- 5 % relativ luftfuk-
tighet. Felaktig förvaring och bristfällig 
acklimatisering kan dock leda till att plattor-
nas mått och vikt förändras. Därför är det 
viktigt att du noga följer monterings-, för-
varings- och acklimatiseringsanvisningarna. 

På grund av materialets ursprung förekom-
mer det färgvariationer.

Kontrollera vid mottagandet att antalet 
plattor är korrekt och att det inte finns  
några synliga fel och brister på plattorna. 
Reklamera genast om det är fel på plattorna 

eftersom vi inte godkänner reklamationer 
på grund av synliga fel och brister efter att 
plattorna har monterats.
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*600 × 1200 mm paller

TjoCkLek  
(mm)

Bredd 
(mm)

Längd 
(mm)

VikT 
(kg/m2)

AnTAL PLATTor 
(per pall)

VinkeLräTheT 
(mm)

PLAnheT
(mm)

35

(+/- 1,5)

600

(+/- 1)
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1200

(+/- 1,5)

12,0 
 
 
(+/- 10%)

56*
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På www.troldtekt.se kan du alltid hämta den senaste 
versionen av denna monteringsanvisning. Här hittar du 
även alla övriga monteringsanvisningar från Troldtekt.

yTTerligare  
aNvisNiNgar


