
Start med at klargøre din væg
Sørg for at fjerne evt. skidt og snavs fra væggen, så du har en ren og tom væg. 

Hurtig montering:
Du har mulighed for at montere akustikpanelerne direkte på væggen ved enten at
skrue en skrue gennem filten og direkte ind i væggen, eller montere
akustikpanelerne ved hjælp af hurtig klæbende montagelim. Panelerne vil være
lettest at fjerne igen, hvis du bruger skruer.

Alternativ montering, hvis du ønsker lydklasse A:
Opsæt forskalling på væggen, som du kan montere dine akustikpaneler på. Du
skal bruge skruer, der passer til den type væg, du ønsker at montere på. Vi
anbefaler 40 cm mellem hver forskalling. Hvis du ønsker at opnå lydklasse A, kan
du montere en 45mm mineraluld forskallingerne, for at opnå endnu bedre
lyddæmpning. Efterfølgende kan du skrue akustikpanelerne fast på forskallingen. 

Husk!
Akustikpanelerne har en filtside og en lamelside, derfor passer stykkerne
sammen, så samlingen vil blive skjult bag den forrige lamel. 

Beskæring af akustikpanelerne:
Når du kommer til enden af væggen, har du muligvis behov for at skære det
sidste panel til i bredden. Du kan justere panelet i bredden, ved at skære i
panelet langs filten med en kniv. En hobbykniv med nyt blad kan bruges til dette.

Hvis du til gengæld skal beskære akustikpanelet i højde, skal du bare save
panelet over, enten ved hjælp af rundsav eller en fukssvans. Efter beskæring kan
være det være nødvendigt at skrue enderne af lamellerne fast til filten igen. Det
kan du gøre ved hjælp af 15mm lange skruer, som du skruer ind bagfra gennem
filten først.

Monteringsvejledning akustikpanel

En sav. Enten en rundsav eller en normal fukssvans
En skruemaskine
Skruer til at fastgøre både paneler og evt. forskalling på
væggen. Vi anbefaler at bruge sorte gipsskruer til at skrue
i filten, men du kan evt. også male skruerne med en sort
sprittusch efterfølgende, så de blender bedre ind.
Tommestok eller målebånd
Blyant

Dette skal du bruge til montering af dine akustikpaneler


