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Erfaren akustik-
partner med 
bredt sortiment

Med 50 års erfaring fra det danske loftsmar-
ked, har vi indgående viden om de akustiske 
virkemidler og materialer, som kan sikre den 
optimale løsning til lige netop dit projekt. 

I vores akustiksortiment finder du derfor et 
omfattende udvalg af akustikløsninger i gips 
og mineraluld. 

• Gipsløsninger under navnet Knauf
Danoline er produceret på vores fabrik
i Hobro.

• Mineraluldsløsninger under navnet
Knauf AMF er produceret på vores
søsterfabrik i Grafenau i Tyskland.

Få det fulde overblik over Knauf Danoline  
sortimentet på side 6 og Knauf AMF sorti-
mentet på side 9.

Udover faste sortiment af produkter, er vi 
også kendt for at levere specialløsninger. 

Kontakt os gerne på tlf. 9657 3000, 
hvis du leder efter en løsning, som du ikke 
finder her i kataloget.



DANOloft  
FÆRDIGMALEDE AKUSTIKLOFTER 

TIL SKRUEMONTAGE 
- se mere side 76
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INTRODUKTION

PRODUKT KANT PERFORERING STØRRELSE (mm) ANVENDELSE SIDE

DEMONTERBARE SYSTEMLOFTER

CONTUR
Kant D

New Contur   

Globe
Quadril
Micro
Regula

600 x 600 x 12,5 Demonterbart, nedhængt systemloft i 
skjult skinnesystem.

12

CONTUR
Kant D-Plus (D+)

Unity 3
Unity 4
Unity 8|15|20
Unity 9
Regula

600 x 600 x 12,5 Demonterbart, nedhængt systemloft i 
skjult skinnesystem med perforering til 
kant. Velegnet som ventilationsloft med 
skjult indblæsning.

12

BELGRAVIA
Kant E

 

Globe
Quadril
Micro
Tangent
Regula

600 x 600 x 12,5 Demonterbart, nedhængt systemloft i 
tilbagetrukket skinnesystem.

20

BELGRAVIA
Kant E-Plus (E+)

 
New Belgravia

Unity 3
Unity 4
Unity 8|15|20
Unity 9
Regula

600 x 600 x 12,5 Demonterbart, nedhængt systemloft i 
tilbagetrukket skinnesystem med perfo-
rering til kant. Velegnet som ventilati-
onsloft med skjult indblæsning.

20

PLAZA
Edge A
9,5 mm    

Globe
Quadril
Micro
Regula

600 x   600 x   9,5
600 x 1200 x   9,5

Demonterbart, nedhængt systemloft i 
synligt skinnesystem.

28

PLAZA
Edge A
12,5 mm    

Tangent 600 x   600 x 12,5 Demonterbart, nedhængt systemloft i 
synligt skinnesystem.

28

PLAZA
Kant A-Plus (A+)
12,5 mm

 New Plaza

Unity 3
Unity 4
Unity 8|15|20
Unity 9
Regula

600 x   600 x 12,5 Demonterbart, nedhængt systemloft i 
synligt skinnesystem med perforering til 
kant. Velegnet som ventilationsloft med 
skjult indblæsning.

28

VISONA
Kant E/B

  

Tangent
Regula

400 x 1200 x 12,5 Demonterbart, nedhængt loft i dobbelt 
skinnesystem, som kan forskydes frit i 
længderetningen og giver fleksibelt loft- 
og lysdesign.

36

MARKANT
Kant E

Globe
Quadril
Micro 
Regula

600 x   600 x 12,5 Demonterbart, nedhængt systemloft i 
tilbagetrukket skinnesystem.

44

DANOTILE
Kant A

Regula 600 x   600 x 9,5
600 x 1200 x 9,5

Specielt hygiejnisk loft 
Demonterbart, nedhængt systemloft i 
synligt skinnesystem.

52

SELVBÆRENDE LOFTER

CORRIDOR 400
Kant D

Globe
Quadril
Micro
Tangent
Regula

400 x 1200 x 9,5
400 x 1800 x 9,5
400 x 2400 x 9,5 

Demonterbart selvbærende loft, der 
ikke kræver stropper, til gange og 
smalle rum. Nem adgang til hulrum.

60

CORRIDOR  
SWING
Kant E

Globe
Quadril
Micro
Regula

600 x 1200 x 12,5
600 x 1500 x 12,5
600 x 1800 x 12,5

Hængslede loftplader til gange og 
adgangsområder i fastmonterede lofter, 
hvilket giver nem adgang til hulrummet 
og installationer. 

68

PRODUKTOVERSIGT KNAUF DANOLINE SYSTEMLOFTER
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INTRODUKTION

PRODUKT KANT PERFORERING STØRRELSE (mm) ANVENDELSE SIDE

FASTMONTEREDE LOFTER & VÆGBEKLÆDNINGER

DANOloft
Kant B+

Unity 3 600 x   600 x 12,5 Færdigmalet akustikloft til skrue-
montage. Efter montering
er loftet færdigt. Ingen maler-
arbejde eller spartling

Loft 76

DESIGNPANEL
Kant B1

Globe
Quadril
Micro
Tangent
Regula

1200 x 2400 x 12,5
  900 x 2700 x 12,5
  900 x 2400 x 12,5* 

Fastmonteret loft- og vægbe-
klædning. Fire forsænkede kanter 
giver sammenhængende loft- og 
vægdesign. Mulighed for fuld 
integration med eksisterende 
vægkonstruktion.

* Kun Tangent

Loft 82

Væg 144

TECTOPANEL
Kant B

Globe
Micro
Tangent
Regula

600 x   600 x 12,5
600 x 2400 x 12,5* 
400 x  600  x   9,5*

Fastmonteret loft- og vægbe-
klædning med synlige samlinger. 
Til spartling af skruehuller og 
maling.

* Kun Regula

Loft 96

Væg 152

CONTRAPANEL
Kant B

Globe
Regula

600 x 1200 x 12,5 Speciel slagfast loft- og væg-
beklædning til sportshaller og 
gymnastiksale.

Loft 108

Væg 160

DANOPANEL
Kant B

Globe
Micro
Regula

600 x 600 x 12,5 Fastmonteret loftsbeklædning, le-
veres færdigmalet fra fabrikken; 
udstyret med skjulte monterings-
beslag. Spartling af samlinger er 
ikke nødvendig.

116

SOLOPANEL
Kant:
SK
UFF
MF

SK

 

UFF

        MF

G6/18
G8/18
G10/23
G12/25
G15/30
Q8/18
G8/12/50
G12/20/66

Størrelser kan findes  
på side 127.

Fastmonteret loft- og vægbe-
klædning med regelmæssigt 
perforeringsmønster; perforering 
til kanten giver en helt ensartet 
overflade.

Loft 124

Væg166

STRATOPANEL
Kant:
SK
UFF

SK

 

UFF

 

G8/15/20
G12/20/35

Størrelser kan findes  
på side 137.

Fastmonteret loft- og vægbeklæd-
ning med spredt perforerings-
mønster; perforering til kanten 
giver en helt ensartet overflade.

Loft 134

Væg 174

KINOPANEL
Kant B

Kino 600 x 600 x 12,5
600 x 900 x 12,5

Speciel vægbeklædning til 
ekstraordinær akustikregulering i 
biografer.

182

AMFIPANEL
Kant B

Tangent 600 x 600 x 12,5
600 x 900 x 12,5

Speciel vægbeklædning til 
ekstraordinær akustikregulering i 
biografer.

188

ADIT
Kant B

  

Tangent 450 x 2400 x 9,5
450 x 1200 x 9,5

Speciel vægbeklædning til 
exceptionel hurtig og nem 
akustikregulering i eksisterende 
rum. Minimal forstyrrelse af de 
daglige aktiviteter i rummene.

196

PRODUKTOVERSIGT KNAUF DANOLINE FASTE LOFTER OG VÆGGE
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INTRODUKTION

TOPIQ 
DET BLØDE MINERALULDSLOFT 
- se mere side 224
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INTRODUKTION

PRODUKT KANT T-SKINNE OVERFLADE STR. (mm) ANVENDELSE SIDE

DEMONTERBARE SYSTEMLOFTER

TOPIQ EFFICIENT PRO Kant SK 15/24 Synligt 
skinnesystem.

Hvidmalet 
akustisk vlies-
belægning (hvid 
RAL 9010)

600 x 600 Knauf AMF TOPIQ 
er en serie af bløde 
mineraluldslofter 
med vlieslamineret 
overflade. 

224

Kant VT-S 24 Delvis synligt 
skinnesystem.

TOPIQ PRIME Kant SK 15/24 Synligt 
skinnesystem.

Hvidmalet 
akustisk vlies-
belægning (hvid 
RAL 9010)

600 x 600 Knauf AMF TOPIQ 
er en serie af bløde 
mineraluldslofter 
med vlieslamineret 
overflade. 

224

Kant VT-S 24 Delvis synligt 
skinnesystem.

STAR Kant SK 15/24 Synligt 
skinnesystem.

Hvidmalet 
akustisk vlies-
belægning (hvid 
RAL 9010) med 
stjernemønster.

600 x 600 
600 x 1200

STAR er fremstillet 
af en 15 mm tyk 
sammenpresset 
mineralfiber. Frem- 
stillet ved vådfilt-
ningsproces.

224

ANTARIS Kant SK 15/24 Synligt 
skinnesystem.

Hvidmalet 
akustisk vlies-
belægning (hvid 
RAL 9010)

600 x 600 
600x1200

ANTARIS er fremstillet 
af en 15 mm tyk 
sammenpresset mine- 
ralfiber. Fremstillet ved 
vådfiltningsproces.

224

Kant VT-S 24 Delvis synligt 
skinnesystem.

AQUATEC
Kant SK 15/24 Synligt 

skinnesystem.
Hvidmalet 
akustisk vlies-
belægning (hvid 
RAL 9010) med 
stjernemønster.

600 x 600 
AQUATEC, hygiejne-
loft, er fremstillet af en 
19 mm tyk sammen-
presset mineralfiber. 
Fremstillet ved vådfilt-
ningsproces. .

224

ALPHA Kant SK 15/24 Synligt 
skinnesystem.

Hvidmalet 
akustisk vlies-
belægning (hvid 
RAL 9010)

600 x 600 ALPHA er fremstillet 
af en 19 mm tyk 
sammenpresset mine- 
ralfiber. Fremstillet ved 
vådfiltningsproces.

224

Kant VT-S 24 Delvis synligt 
skinnesystem.

ALPHA ONE Kant SK 15/24 Synligt 
skinnesystem.

Hvidmalet 
akustisk vlies-
belægning (hvid 
RAL 9010)

600 x 600 
ALPHA ONE er frem-
stillet af en 19 mm tyk 
sammenpresset mine-
ralfiber. Fremstillet ved 
vådfilt-ningsproces. 

224

Kant VT-S 24 Delvis synligt 
skinnesystem.

PRODUKTOVERSIGT KNAUF AMF MINERALULDSLOFTER



 

1. Knauf Danoline akustiske  
 løsninger i gips

Knauf Danolines akustiske lofter og vægge gør det muligt at 
skabe rum, der hænger sammen æstetisk og akustisk. 

Man kan lege med et hav af udtryk, designs og funktioner, 
for at sikre komfort og velvære i alle de rum, hvor mennesker 
opholder sig dagligt. 

Knauf Danoline produkter er produceret i Danmark efter 
principper for bæredygtigt design: lang levetid, 100% 
genvendelighed og tidløst design. 





 

CONTUR
DEMONTERBART SYSTEMLOFT

Børnehave Wettenberg, Tyskland, Contur D+ Unity 3, 600×600

Elegant, sammenhængende design uden synligt skinne-system. 
Demonterbart loft med lav indbygningshøjde. Perfekt design i 
kombination med perforerede vægbeklædninger.  
Mulighed for fast frise for at give en elegant overgang mellem 
loft og væg. 



CONTUR
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DEMONTERBART SYSTEMLOFT

CONTUR

CERTIFIKATER
 − FDES LCA-deklaration

 − Overensstemmelseserklæring 

(EN 14190)

 − Dansk Indeklima Mærkning

STØRRELSER
600 x 600 x 12,5 mm

OVERFLADE
Standard hvidmalet overflade 
(nærmeste match RAL 9003, glans 5)
Andre farver fås på bestilling

DANSK INDEKLIMA MÆRKNING (DIM)
Indeklimaværdi: 10 dage. Partikelafgivelse: lav (< 0,75 mg).

RENGØRING
Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Mærker kan 
fjernes med en fugtig klud under normal rengøring med neutrale 
rengøringsmidler.

INDEKLIMA
Produktet er designet til at fungere under normale 
anvendelsesbetingelser. Testet ved 70 % RH og 25° C. Produktet 
kan tåle omgivelsestemperaturer op til 50° C.
Aktiv luftrensning med Cleaneo-teknologien.

BÆREDYGTIGHED 
• Produceret af 100% genanvendelige materialer.
• Produktet har lang servicetid, da det kan genmales uden 

påvirkning af akustik.
• Tredjeparts miljøvaredeklaration kan downloades på  

knauf.dk/contur.
• 30 års garanti kan downloades på knauf.dk/contur.

LYSREFLEKSION
Globe: 72,8% Unity 3: 69,2%
Quadril: 75,1% Unity 4: 72,5%
Micro: 72,1% Unity 8|15|20: 72,2%
Regula: 82,6% Unity 9: 71,6%

BÆREEVNE
1 / A / Ingen last

BRANDTEKNISK KLASSE
A2-s1,d0

ROBUSTHED
Fremstillet af robust, glasfiberforstærket materiale med 
fremragende trykstyrke. Under normale anvendelsesbetingelser 
bevares produktets egenskaber, og der sker ingen nedbrydning 
af materialet over tid. 

VÆGT
Vejledende vægt pr. plade: 9,45 – 10,20 kg/m² afhængig af 
type perforering.



CONTUR

1,0

0,8
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0,0

α 

Hz
400020001000500250125

α 0,65 0,80 0,65 0,55 0,450,45

α 0,60 0,70 0,65 0,60 0,450,45

α 0,55 0,65 0,60 0,60 0,550,40

α 0,20 0,10 0,05 0,05 0,050,40

α 0,80 0,85 0,75 0,75 0,800,50

α 0,75 0,80 0,70 0,65 0,600,45

α 0,55 0,60 0,60 0,50 0,500,40

α 0.75 0.85 0.75 0.75 0.650.45

NYHED
Akustik og ventilation 

i samme løsning
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AKUSTIK

VENTILATION
Contur er velegnet som ventilationsloft med skjult indblæsning. 
Find mere info på knauf.dk/air.

KANTER

DEMONTERBART SYSTEMLOFT

CONTUR

Globe, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,60, NRC: 0,65

Quadril, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,60, NRC: 0,65
Micro, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,65, NRC: 0,60

Regula, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,10, NRC: 0,05

Unity 3, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,80, NRC: 0,80
Unity 4, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,70, NRC: 0,75
Unity 8|15|20, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,60, NRC: 0,55

Akustiske data for alternative konstruktioner kan findes 
under „Værktøjer -> Absorptionsdata“ på knauf.dk

Kant D 
Skjult T-skinnesystem / S24

Til  Globe, Quadril and Micro

Kant D-Plus [D+] 
Skjult T-skinnesystem / S24

Til Unity 3, Unity 4, Unity 9 
og Unity 8|15|20

Unity 9, 200 mm nedhængning, uden mineraluldl αw: 0,75, NRC: 0,80

VENTILATIONSPERFORMANCE 
CONTUR UNITY 3

LUFTSKIFTE [L/M2/SEK.]

DIFFERENSTRYK [PA] 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
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Globe, Ø6 mm, 
15 mm c/c
Perforering: 10,2% 

Quadril, 12 x 12 mm,  
30 mm c/c
Perforering 13%

Micro, 3 x 3 mm,  
8,3 mm c/c
Perforering: 10,2%

Unity 3, 3,5 x 3,5 mm, 
8⅓ mm c/c
Perforering: 17,2% 

Unity 4, Ø 4mm,  
10 mm c/c
Perforering: 12,2%

Unity 8|15|20,  
Ø 8 mm, Ø 15 mm, Ø 20 mm
Perforering: 10,8%

PERFORERING
Fås også uperforeret (Regula).  
Andre perforeringsmønstre fremstilles efter ordre.

Unity 9, 9 x 9 mm, 
20 mm c/c
Perforering: 18,9% 
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16    Knauf Danoline akustiske demonterbare gipslofter

Vægliste eller skyggeliste
Bæreprofil T24
Afstandsholder
Justerbar strop (typen afhænger af 
indbygningshøjden)

Tegnforklaring:

A = Maks. 600 mm B = 600 mm    C = Maks. 1500 mm   D = Maks. 100 mm    E = Min. 63 mm (med Fast strop)
Fig. 1

God praksis: Brug af rene bomuldshandsker under håndtering af loftelementerne sikrer et godt resultat og et loft uden mærker efter fingre.

AFMÆRKNING OG VÆGLISTER

• Mærk væglisternes placering af på vægge og søjler i forhold til den 
ønskede lofthøjde.

• Monter væglisterne med en c/c-afstand på maks. 300 mm. Vælg 
befæstigelse efter underlag.

HJØRNER

• Indvendige hjørner (1): Skær hjørnerne i en falsk gering, hvor 
enderne overlapper hinanden, medmindre andet er angivet. Afslut 
evt. med en hjørnedækkappe.

• Udvendige hjørner (2): Skal altid skæres i gering. Afslut evt. med en 
hjørnedækkappe.

LOFTINDDELING

• Del loftfladen ind fra midten af rummet eller i henhold til loftplanen.

• Placeringen af lysarmaturer og ventilationsenheder vil påvirke 
loftinddelingen.

• Monter den første bæreprofil maks. 600 mm fra væggen. De andre 
bæreprofiler skal monteres med en c/c-afstand på 600 mm (baseret 
på modul 600).

STROPPER

• Monter justerbare stropper (1) med øjeskruer eller lignende sikkert 
fastgjort til den primære konstruktion. 

• Faste stropper (2) fastgøres til loftet med passende befæstigelse.

• Monter den første strop maks. 100 mm fra væggen. De øvrige 
stropper skal monteres med en c/c-afstand på maks. 1500 mm.

• Hvis belastninger fra lysarmaturer etc. skal bæres af loftfladen, skal 
der foretages yderligere opstropning.

• Se afstande på figur 1.

MONTERINGSVEJLEDNING 600 x 600 mm modul
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MONTAGE

• Bær altid rene bomuldshandsker ved håndtering af loftpladerne. 

• Monter elementerne ved at løfte „han“-siden op over den ene 
bæreprofil, skub derefter „hun“-siden ind på plads på den 
modstående bæreprofil, og sænk „han“-siden ned på den første 
bæreprofil.

• Kontrollér, at alle kambeslag hviler på bæreprofilen.

INDBYGNINGER

• Ved mindre enheder (op til 3 kg) kan en aflastningsplade af 
tilstrækkelig styrke monteres bag Contur-elementet.

• Aflastningspladen skal gå helt ind i bæreprofilerne, så vægten 
overføres til disse.

• Den samlede vægt bør ikke være større end 3 kg for hver m² 
loftflade. Hvis belastningen er større end 3 kg/m², skal der 
anvendes yderligere opstropning

• Enheder over 3 kg bør monteres selvstændigt, så de ikke belaster 
loftfladen.

AFSTANDSHOLDERE

• Første bæreprofil langs den ene væg rettes op og fikseres ved hjælp 
af tildannede afstandsholdere, som skrues fast til væggen (1).

• Monter de øvrige afstandsholdere (2).

• OBS! Ved anvendelse af 50 mm faste stropper skal afstandsholdere 
monteres samtidig med bæreprofilerne (ellers kan afstandsholderne 
ikke monteres).

TILDANNELSE

• Tildan elementerne fra forsiden med en fintandet sav.

• Hvis der er monteret kambeslag, hvor elementet skal skæres, skal 
de først fjernes.

• Tag fat i beslaget med en tang, og vrid det forsigtigt af.

• Et nyt kambeslag kan trykkes på plads med en kambeslagstang, 
som kan fås hos Knauf Danoline.

JUSTERING

• Kontrollér, at alle profiler er korrekt rettet ind, når hele bæresystemet 
er monteret.

• Juster stropperne, så de er stramme, og loftfladen er plan. 

BÆREPROFILER

• Monter bæreprofilerne parallelt, og således at slidserne kommer til 
at sidde direkte over for hinanden.

• Saml bæreprofilerne i længderetningen, ved at klikke dem sammen.

• Skær profilerne til i længden med en pladesaks, nedstryger eller 
afkortersav med specialklinge. 

• Sørg for, at der sidder en strop mellem bæreprofilernes 
endesamlinger og brandudstansningen.

MONTERINGSVEJLEDNING 600 x 600 mm modul
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Afstandsholder

Afstandsholder

Contur

Strop

Bæreprofil T24

Vægliste

Skyggeliste

ELLER

Tværprofil T40

Tectopanel  
som fast frise

Tectopanel  
som fast frise

Strop

Bæreprofil T24

Vægskinne

GipspladeKantliste
KS13

ELLER
Contur

DETALJER

CONTUR I SKINNESYSTEM S24 DIREKTE TIL VÆG

CONTUR I SKINNESYSTEM S24 MED FAST FRISE
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DANOPOR
Ekstra lydabsorberende og -reducerende 
indlæg.

Mineraluldsmateriale i forseglede 
plastposer.

Ingen risiko for støvpartikler.

STØRRELSER

600 x 600 x 25 mm

600 x 600 x 50 mm

PRODUKTNAVN SAP NR. B x L x H (mm)

Bæreprofil T24 3
8

24

467385 24 x 3700 x 38

Tværprofil T40 
(galvaniseret)

316299
316297

40 x 600 x 38 
40 x 1200 x 38

Afstandsholder 510647 600

Vægliste
type MIE2024 434023 20 x 3000 x 24

Skyggeliste type 
MS10 316330 19+11  x 3000 / 13+19

Udvendigt hjørne-
dækkappe

109100
172920

til 24 mm vægliste 
til 19 mm vægliste

Indvendigt hjørne-
dækkappe

109102
172921

til 24 mm vægliste 
til 19 mm vægliste

Vægskinne 316346 32 x 3000 x 41

Fast strop
431912
316304
316302

50 
80 
100

Justerbar strop 
Størrelsesspecifi-
kationen angiver 
min. og maks. 
interval

469861
469868
469872
469876
469878
469880
469881

165 - 280 
315 - 580 
510 - 970 
630 - 1210 
755 - 1460 
900 - 1750 
1020 - 1990

Kambeslagstang 198353 -

Kambeslag 198364 40 x 40 x 1/11

Kambeslag 198365 40 x 40 x 1/10

Vægfjeder 108961 -

Låseclips 113734 -

Reparationssæt
Hvid maling til  
færdigmalede 
lofter

198956 100 ml NCS 0700

TILBEHØR



Apotek Val d’Ajol, Frankrig, Belgravia E+ Unity 9, 600×600, Arkitekt: François BENEDINI 

 

BELGRAVIA
DEMONTERBART SYSTEMLOFT

Tilbagetrukket skinnesystem med diskret skyggevirkning. Klassisk 
og meget robust akustikloft. Exceptionelt let at montere og 
demontere.
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STØRRELSER
600 x 600 x 12,5 mm

OVERFLADE
Standard hvidmalet overflade (nærmeste match RAL 9003, 
glans 5). Andre farver fås på bestilling

DANSK INDEKLIMA MÆRKNING (DIM)
Indeklimaværdi: 10 dage. Partikelafgivelse: lav (< 0,75 mg). 

RENGØRING
Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Mærker 
kan fjernes med en fugtig klud under normal rengøring med 
neutrale rengøringsmidler.

INDEKLIMA
Produktet er designet til at fungere under normale 
anvendelsesbetingelser. Testet ved 90% RH og 30° C. Produktet 
kan tåle omgivelsestemperaturer op til 50° C.
Aktiv luftrensning med Cleaneo-teknologien.

BÆREDYGTIGHED 
• Produceret af 100% genanvendelige materialer.
• Produktet har lang servicetid, da det kan genmales uden 

påvirkning af akustik.
• Tredjeparts miljøvaredeklaration kan downloades på  

knauf.dk/belgravia.
• 30 års garanti kan downloades på knauf.dk/belgravia.

LYSREFLEKSION
Globe: 72,8% Unity 3: 69,2%
Quadril: 75,1% Unity 4: 72,5%
Micro: 72,1% Unity 8|15|20: 72,2%
Tangent: 70,9% Unity 9: 71,6%
Regula: 82,6%

BÆREEVNE
1 / A / Ingen belastning 600 x 600

625 x 625
Globe, Quadril, Micro, 
Tangent, Regula,  
Unity 3, Unity 4, Unity 9, 
Unity 8|15|20

2 / A / 30 N 600 x 600
625 x 625

Globe, Quadril, Micro, 
Regula

2 / B /  Ingen belastning 600 x 600
625 x 625

Globe, Quadril, Micro, 
Regula

BRANDTEKNISK KLASSE
A2-s1,d0

ROBUSTHED
Fremstillet af robust, glasfiberforstærket materiale med 
fremragende trykstyrke. Under normale anvendelsesbetingelser 
bevares produktets egenskaber, og der sker ingen nedbrydning 
af materialet over tid. 

VÆGT
Vejledende vægt pr. plade: 9,20 – 9,90 kg/m² afhængig af 
type perforering.

DEMONTERBART SYSTEMLOFT

BELGRAVIA

CERTIFIKATER
 − FDES LCA-deklaration

 − Overensstemmelseserklæring 

(EN 14190)

 − Dansk Indeklima Mærkning



BELGRAVIA

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

α 

Hz
400020001000500250125

α 0.65 0.80 0.65 0.55 0.450.45

α 0.60 0.70 0.65 0.60 0.450.45

α 0.55 0.65 0.60 0.60 0.550.40

α 0.65 0.80 0.75 0.75 0.750.45

α 0.20 0.10 0.05 0.05 0.050.40

α 0.75 0.80 0.70 0.65 0.600.45

α 0.80 0.85 0.75 0.75 0.800.50

α 0.55 0.60 0.60 0.50 0.500.40

α 0.75 0.85 0.75 0.75 0.650.45

NYHED
Akustik og ventilation 

i samme løsning

VENTILATION
Belgravia er velegnet som ventilationsloft med skjult 
indblæsning. Find mere info på knauf.dk/air.

VENTILATIONSPERFORMANCE 
BELGRAVIA UNITY 3

LUFTSKIFTE [L/M2/SEK.]

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

DIFFERENSTRYK [PA] 
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AKUSTIK KANTER

DEMONTERBART SYSTEMLOFT

BELGRAVIA

Globe, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,60, NRC: 0,65
Quadril, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,60, NRC: 0,65
Micro, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,65, NRC: 0,60
Tangent, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,80, NRC: 0,75

Regula, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,10, NRC: 0,05

Unity 3, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,80, NRC: 0,80
Unity 4, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,70, NRC: 0,75
Unity 8|15|20, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,60, NRC: 0,55
Unity 9, 200 mm nedhængning, uden mineraluldl αw: 0.75, NRC: 0.80

Kant E 
Forsænket T-skinnesystem  
S15 eller S24

Til Globe, Quadril, Micro og 
Tangent

Kant E-Plus [E+]
Forsænket T-skinnesystem 
S15 eller S24

Til Unity 3, Unity 4, Unity 9 
og Unity 8|15|20

Akustiske data for alternative konstruktioner kan findes under 
„Værktøjer -> Absorptionsdata“ på knauf.dk
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Globe, Ø6 mm,  
15 mm c/c
Perforering: 10,2% 

Quadril, 12 x 12 mm,  
30 mm c/c
Perforering: 13%

Micro, 3 x 3 mm,  
8,3 mm c/c
Perforering: 10,2%

Tangent, 4 x 14 mm,  
10/20 mm c/c
Perforering: 21,3%

Unity 3, 3,5 x 3,5 mm, 
8⅓ mm c/c
Perforering: 17,2% 

Unity 4, Ø 4mm, 
10 mm c/c
Perforering: 12,2% 

Unity 8|15|20,  
Ø 8 mm, Ø 15 mm, Ø 20 mm
Perforering: 10,8%

PERFORERING
Fås også uperforeret (Regula).  
Andre perforeringsmønstre fremstilles efter ordre.

Unity 9, 9 x 9 mm, 
20 mm c/c
Perforering: 18,9% 
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Vægliste eller skyggeliste
Bæreprofil T15 eller T24 
Tværprofil T15 eller T24, 1200 mm
Tværprofil T15 eller T24, 600 mm
Justerbar strop (typen afhænger af 
indbygningshøjden)

Tegnforklaring:

A = Maks. 400 mm B = Maks.1200 mm C = Maks. 600 mm D = 600/1200 mm   E = Min. 120 mm
Fig. 1

God praksis: Brug af rene bomuldshandsker under håndtering af loftelementerne sikrer et godt resultat og et loft uden mærker efter fingre.

AFMÆRKNING OG VÆGLISTER

• Mærk væglisternes placering af på vægge og søjler i forhold til den 
ønskede lofthøjde.

• Fastgør væglisterne med en c/c-afstand på maks. 300 mm. Vælg 
befæstigelse efter underlag.

HJØRNER

• Indvendige hjørner (1): Skær hjørnerne i en falsk gering, hvor 
enderne overlapper hinanden, medmindre andet er angivet.  

• Udvendige hjørner (2): Skal altid skæres i gering.

LOFTINDDELING

• Del loftfladen ind fra midten af rummet eller i henhold til loftplanen.

• Placeringen af lysarmaturer og ventilationsenheder vil påvirke 
loftinddelingen.

• Den første bæreprofil monteres maks. 600 mm fra væggen. 
De andre bæreprofiler skal monteres med en c/c-afstand på 
600/1200 mm

STROPPER

• Monter justerbare stropper (1) med øjeskruer eller lignende sikkert 
fastgjort til den primære konstruktion. 

• Faste stropper (2) fastgøres til loftet med passende befæstigelse.

• Monter den første strop maks. 400 mm fra væggen. De øvrige 
stropper skal monteres med en c/c-afstand på maks. 1200 mm.

• Hvis belastninger fra lysarmaturer etc. skal bæres af loftfladen, skal 
der foretages yderligere opstropning.

• Se afstande på figur 1.

MONTERINGSVEJLEDNING 600 x 600 mm modul
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MONTAGE

• Bær altid rene bomuldshandsker ved håndtering af loftpladerne. 

• Monter elementerne ved at vippe dem op mellem bæreprofilerne.

INDBYGNINGER

• Ved størrelser op til 625 x 625 (ikke i Tangent og Unity 
perforering) kan enheder op til 3 kg monteres direkte i pladen uden 
forstærkning.

• Ved større Størrelser og alle størrelser med Tangent-perforering 
kan der monteres en aflastningsplade af tilstrækkelig styrke bag 
Belgravia-elementet.

• Aflastningspladen skal gå helt ind i bæreprofilerne, så vægten 
overføres til disse.

• Den samlede vægt bør ikke være større end 3 kg for hver m² 
loftflade. Hvis belastningen er større end 3 kg/m², skal der 
anvendes yderligere opstropning

• Enheder over 3 kg bør monteres selvstændigt, så de ikke belaster 
loftfladen.

TVÆRPROFILER

• Før låsehagen ind i slidsen på bæreprofilen til den klikker fast.

• Hvis der er en tværprofil på bæreprofilens modsatte side, skal den 
nye sidde til venstre for den, der allerede er på plads.

TILDANNELSE

• Tildan elementerne fra forsiden med en fintandet sav.

JUSTERING

• Kontrollér, at alle profiler er korrekt rettet ind, når hele bæresystemet 
er monteret.

• Juster stropperne, så de er stramme, og loftfladen er plan. 

BÆREPROFILER

• Monter bæreprofilerne parallelt, og således at slidserne kommer til 
at sidde direkte over for hinanden.

• Saml bæreprofilerne i længderetningen, ved at klikke dem sammen.

• Skær profilerne til i længden med en pladesaks, nedstryger eller 
afkortersav med specialklinge. 

• Sørg for, at der sidder en strop mellem bæreprofilernes 
endesamlinger og brand-udstansningen.

MONTERINGSVEJLEDNING 600 x 600 mm modul



BELGRAVIA

26    Knauf Danoline akustiske demonterbare gipslofter

Vægskinne

Tværprofil

Vægskinne

Tværprofil
T40

Tværprofil
T40Tværprofil

Kantliste
KS13

Vægliste

Bæreprofil T24

Bæreprofil

Tectopanel  
600 x 1200 (tildannes)

12,5 mm gipsplade
i henhold til leverandørens 
anvisninger

Frise i henhold 
til leverandørens 
anvisninger

Frise i henhold 
til leverandørens 
anvisninger

Tværprofil  
(tildannes)

Tværprofil

Skyggeliste Bæreprofil T24 

Vægliste

8 mm plast plug til 
understøttelse af tværprofil

Tværprofil TværprofilStrop

Skyggeliste Bæreprofil T24
Vægliste

Strop

Strop

Nonius-strop

Belgravia Belgravia 

Plaza Belgravia

Belgravia

Belgravia

DETALJER

BELGRAVIA I SKINNESYSTEM S15 ELLER S24 DIREKTE TIL VÆG

BELGRAVIA I SKINNESYSTEM S15 ELLER S24 MED PLAZA-FRISE

BELGRAVIA I SKINNESYSTEM S15 ELLER S24 MED FAST FRISE

BELGRAVIA I SKINNESYSTEM S15 ELLER S24 MED ALTERNATIVE FRISELØSNINGER
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DANOPOR
Ekstra lydabsorberende og -reducerende 
indlæg.

Mineraluldsmateriale i forseglede 
plastposer.

Ingen risiko for støvpartikler.

STØRRELSER

600 x 600 x 25 mm

600 x 600 x 50 mm

PRODUKTNAVN SAP NR. B x L x H (mm)

Bæreprofil T24 3
8

24

467385 24 x 3700 x 38

Tværprofil T24 3
8

24

467388
467389

24 x   600 x 38 
24 x 1200 x 38

Bæreprofil T15 3
8

15

593513 15 x 3700 x 38

Tværprofil T15 3
8

15

593507
593510

15 x   600 x 38 
15 x 1200 x 38

Tværprofil T40 
(galvaniseret)

316299
316297

40 x 600 x 38 
40 x 1200 x 38

Vægliste  
type MIE2024 434023 20 x 3000 x 24

Skyggeliste type 
MS15 316335 15+15  x 3000 / 8+25

Udvendig hjørne-
dækkappe 109100 til 24 mm vægliste

Indvendig hjørne-
dækkappe 109102 til 24 mm vægliste

Udvendig hjørne-
dækkappe 316310 til 15 mm vægliste

Indvendig hjørne-
dækkappe 316312 til 15 mm vægliste

Vægskinne 316346 32 x 3000 x 41

Justerbar strop 
Størrelses- 
specifikationen 
angiver min. og 
maks. interval

469861
469868
469872
469876
469878
469880
469881

165 - 280 
315 - 580 
510 - 970 
630 - 1210 
755 - 1460 
900 - 1750 
1020 - 1990

Låseclips 430744 -

Skilteophæng 198242 -

Lampeophæng 198896 -

Reparationssæt
Hvid maling til 
færdigmalede
lofter

198956 100 ml NCS 0700

PLUGS

Plug til Belgravia m/24 mm T-profiler i 
vægliste 316325

SAP Nr. 430801

8x19x24 mm

Plug til Belgravia m/24 mm T-profiler i 
vægliste 316335

SAP Nr. 430864

8x10,5x24 mm

Plug til Belgravia m/15 mm T-profiler i 
vægliste 316325

SAP Nr. 430859

8x14,5x15 mm

Plug til Belgravia m/15 mm T-profiler i 
vægliste 316335

SAP Nr. 430863

8x10,5x15 mm

TILBEHØR



PEUGEOT, Colmar, Arkitekt: Céline OFFENBURGER, Frankrig, Plaza, Unity 3

 

PLAZA
DEMONTERBART SYSTEMLOFT

Funktionelt og stilrent design. Enkelt akustikloft med synligt 
skinnesystem. Robust loft, der er let at montere.
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STØRRELSER
600 x 600 x 9,5 mm* 
600 x 1200 x 9,5 mm*
600 x 600 x 12,5 mm 
* Fås ikke med Unity og Tangent-perforering

OVERFLADE
Standard hvidmalet overflade (nærmeste match RAL 9003, 
glans 5). Andre farver fås på bestilling

DANSK INDEKLIMA MÆRKNING (DIM)
Indeklimaværdi: 10 dage. Partikelafgivelse: lav (< 0,75 mg).

RENGØRING
Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Mærker kan 
fjernes med en fugtig klud under normal rengøring med neutrale 
rengøringsmidler.

INDEKLIMA
Produktet er designet til at fungere under normale anvendelses-
betingelser. Testet ved 90 % RH og 30° C. Produktet kan tåle 
omgivelsestemperaturer op til 50° C.
Aktiv luftrensning med Cleaneo-teknologien.

BÆREDYGTIGHED 
• Produceret af 100% genanvendelige materialer.
• Produktet har lang servicetid, da det kan genmales uden 

påvirkning af akustik.
• Tredjeparts miljøvaredeklaration kan downloades på  

knauf.dk/plaza.
• 30 års garanti kan downloades på knauf.dk/plaza.

LYSREFLEKSION
Globe: 72,8% Unity 3: 69,2%
Quadril: 75,1% Unity 4: 72,5%
Micro: 72,1% Unity 8|15|20: 72,2%
Tangent: 70,9% Unity 9: 71,6%
Regula: 82,6%

BÆREEVNE
1 / A / Ingen belastning 600 x 600

625 x 625
Globe, Quadril, Micro, 
Tangent, Regula,  
Unity 3, Unity 4, Unity 9, 
Unity 8|15|20

2 / A / 30 N 600 x 600
625 x 625

Globe, Quadril, Micro, 
Regula

2 / B /  Ingen belastning 600 x 600
625 x 625

Globe, Quadril, Micro, 
Regula

BRANDTEKNISK KLASSE
A2-s1,d0

ROBUSTHED
Fremstillet af robust, glasfiberforstærket materiale med 
fremragende trykstyrke. Under normale anvendelsesbetingelser 
bevares produktets egenskaber, og der sker ingen nedbrydning 
af materialet over tid. 

VÆGT
Vejledende vægt pr. plade: 7,80 – 8,70 (9,5 mm) /9,00 – 9,90 
(12,5 mm) kg/m² afhængig af type perforering og tykkelse.

DEMONTERBART SYSTEMLOFT

PLAZA

CERTIFIKATER
 − FDES LCA-deklaration

 − Overensstemmelseserklæring 

(EN 14190)

 − Dansk Indeklima Mærkning
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1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

α 

Hz
400020001000500250125

α 0.65 0.80 0.65 0.55 0.450.45

α 0.60 0.70 0.65 0.60 0.450.45

α 0.55 0.65 0.60 0.60 0.550.40

α 0.65 0.80 0.75 0.75 0.750.45

α 0.20 0.10 0.05 0.05 0.050.40

α 0.75 0.80 0.70 0.65 0.600.45

α 0.80 0.85 0.75 0.75 0.800.50

α 0.55 0.60 0.60 0.50 0.500.40

α 0.75 0.85 0.75 0.75 0.650.45

NYHED
Akustik og ventilation 

i samme løsning

VENTILATION
Plaza er velegnet som ventilationsloft med skjult indblæsning. 
Find mere info på knauf.dk/air.

VENTILATIONSPERFORMANCE 
PLAZA UNITY 3

LUFTSKIFTE [L/M2/SEK.]

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

DIFFERENSTRYK [PA] 
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AKUSTIK KANTER

DEMONTERBART SYSTEMLOFT

PLAZA

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

α 

Hz
400020001000500250125

α 0.65 0.80 0.65 0.55 0.450.45

α 0.60 0.70 0.65 0.60 0.450.45

α 0.55 0.65 0.60 0.60 0.550.40

α 0.65 0.80 0.75 0.75 0.750.45

α 0.20 0.10 0.05 0.05 0.050.40

α 0.75 0.80 0.70 0.65 0.600.45

α 0.80 0.85 0.75 0.75 0.800.50

α 0.55 0.60 0.60 0.50 0.500.40

α 0.75 0.85 0.75 0.75 0.650.45

Akustiske data for alternative konstruktioner kan findes under 
„Værktøjer -> Absorptionsdata“ på knauf.dk

Globe, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,60, NRC: 0,65
Quadril, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,60, NRC: 0,65
Micro, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,65, NRC: 0,60
Tangent, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,80, NRC: 0,75

Regula,200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,10, NRC: 0,05

Unity 3, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,80, NRC: 0,80
Unity 4, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,70, NRC: 0,75
Unity 8|15|20, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,60, NRC: 0,55
Unity 9, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0.75, NRC: 0.80

Kant A-Plus [A+] 
Planforsænket T-skinnesystem.  
S15 eller S24

Til Unity 3, Unity 4, Unity 9 
og Unity 8|15|20

Kant A 
Planforsænket T-skinnesystem. 
S15 eller S24

Til Globe, Quadril, Micro og 
Tangent
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Globe, Ø6 mm,  
15 mm c/c
Perforering: 10,2% 

Quadril, 12 x 12 mm,  
30 mm c/c
Perforering: 13%

Micro, 3 x 3 mm,  
8,3 mm c/c
Perforering: 10,2%

Tangent, 4 x 14 mm,  
10/20 mm c/c
Perforering: 21,3%

Unity 3, 3,5 x 3,5 mm, 
8⅓ mm c/c
Perforering: 17,2% 

Unity 4, Ø 4mm, 
10 mm c/c
Perforering: 12,2% 

Unity 8|15|20,  
Ø 8 mm, Ø 15 mm, Ø 20 mm
Perforering: 10,8%

PERFORERING
Fås også uperforeret (Regula).  
Andre perforeringsmønstre fremstilles efter ordre.

Unity 9, 9 x 9 mm, 
20 mm c/c
Perforering: 18,9% 
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Fig. 1

Vægliste eller skyggeliste
Bæreprofil T15 eller T24
Tværprofil T15 eller T24, 1200 mm 
Tværprofil T15 eller T24, 600 mm
Justerbar strop (typen afhænger af 
indbygningshøjden)

Tegnforklaring:

A = Maks. 400 mm B = Maks. 1200 mm C = Maks. 600 mm  D = 600/1200 mm E = Min. 120 mm

AFMÆRKNING OG VÆGLISTER

• Mærk væglisternes placering af på vægge og søjler i forhold til den 
ønskede lofthøjde.

• Fastgør væglisterne med en c/c-afstand på maks. 300 mm. Vælg 
befæstigelse efter underlag.

HJØRNER

• Indvendige hjørner (1): Skær hjørnerne i en falsk gering, hvor 
enderne overlapper hinanden, medmindre andet er angivet. Afslut 
evt. med en hjørnedækkappe.

• Udvendige hjørner (2): Skal altid skæres i gering og evt. afsluttes 
med en hjørnedækkappe.

LOFTINDDELING

• Del loftfladen ind fra midten af rummet eller i henhold til loftplanen.

• Placeringen af lysarmaturer og ventilationsenheder vil påvirke 
loftinddelingen.

• Den første bæreprofil monteres maks. 600 mm fra væggen. 
De andre bæreprofiler skal monteres med en c/c-afstand på 
600/1200 mm.

STROPPER

• Monter justerbare stropper (1) med øjeskruer eller lignende sikkert 
fastgjort til den primære konstruktion. 

• Faste stropper (2) fastgøres til loftet med passende befæstigelse.

• Monter den første strop maks. 400 mm fra væggen. De øvrige 
stropper skal monteres med en c/c-afstand på maks. 1200 mm.

• Hvis belastninger fra lysarmaturer etc. skal bæres af loftfladen, skal 
der foretages yderligere opstropning.

• Se afstande på figur 1.

God praksis: Brug af rene bomuldshandsker under håndtering af loftelementerne sikrer et godt resultat og et loft uden mærker efter fingre.

MONTERINGSVEJLEDNING 600 x 600 mm modul
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MONTAGE

• Bær altid rene bomuldshandsker ved håndtering af loftpladerne. 

• Monter elementerne.

INDBYGNINGER

• Ved størrelser op til 625 x 625 (ikke i Unity og Tangent-
perforering) kan enheder op til 3 kg monteres direkte i pladen uden 
forstærkning.

• Ved større Størrelser og alle størrelser med Tangent-perforering kan 
der monteres en aflastningsplade af tilstrækkelig styrke bag Plaza-
elementet.

• Aflastningspladen skal gå helt ind i bæreprofilerne, så vægten 
overføres til disse.

• Den samlede vægt bør ikke være større end 3 kg for hver m² 
loftflade. Hvis belastningen er større end 3 kg/m², skal der 
anvendes yderligere opstropning

• Enheder over 3 kg bør monteres selvstændigt, så de ikke belaster 
loftfladen.

TVÆRPROFILER

• Før låsehagen ind i slidsen på bæreprofilen til den klikker fast.

• Hvis der er en tværprofil på bæreprofilens modsatte side, skal den 
nye sidde til venstre for den, der allerede er på plads.

TILDANNELSE

• Tildan elementerne fra forsiden.

JUSTERING

• Kontrollér, at alle profiler er korrekt rettet ind, når hele bæresystemet 
er monteret.

• Juster stropperne, så de er stramme, og loftfladen er plan. 

BÆREPROFILER

• Monter bæreprofilerne parallelt, og således at slidserne kommer til 
at sidde direkte over for hinanden.

• Saml bæreprofilerne i længderetningen, ved at klikke dem sammen.

• Skær profilerne til i længden med en metalsaks, en nedstryger eller 
el-rundsav med specialklinge. 

• Sørg for, at der sidder en strop mellem bæreprofilernes 
endesamlinger og brandudstansningen.

MONTERINGSVEJLEDNING 600 x 600 mm modul
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Tværprofil  
(tildannes)

Tværprofil

Tværprofil / eller  
bæreprofil

Tværprofil

Vægliste

Vægliste

Bæreprofil

Bæreprofil

Skyggeliste

Skyggeliste

Nonius strop

Strop

Frise i henhold 
til leverandørens 
anvisninger

Frise i henhold 
til leverandørens 
anvisninger

Frise i henhold 
til leverandørens 
anvisninger

Frise i henhold 
til leverandørens 
anvisninger

Plaza

Plaza

Plaza

DETALJER

PLAZA I SKINNESYSTEM S15 ELLER S24 DIREKTE TIL VÆG

PLAZA I SKINNESYSTEM S15 ELLER S24 MED FAST FRISE
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DANOPOR
Ekstra lydabsorberende og -reducerende 
indlæg.

Mineraluldsmateriale i forseglede 
plastposer.

Ingen risiko for støvpartikler.

STØRRELSER

600 x 600 x 25 mm

600 x 600 x 50 mm

PRODUKTNAVN SAP NR. B x L x H (mm)

Bæreprofil T24 3
8

24

467385 24 x 3700 x 38

Tværprofil T24 3
8

24

467388
467389

24 x   600 x 38 
24 x 1200 x 38

Bæreprofil T15 3
8

15

593513 15 x 3700 x 38

Tværprofil T15 3
8

15

593507
593510

15 x   600 x 38 
15 x 1200 x 38

Tværprofil T40 
(galvaniseret)

316299
316297

40 x 600 x 38 
40 x 1200 x 38

Vægliste 
type MIE2024 434023 20 x 3000 x 24

Skyggeliste type 
MS15 316335 15+15  x 3000 / 8+25

Skyggeliste type 
MS10 316330 19+11  x 3000 / 13+19

Udvendig hjørne-
dækkappe 109100 til 24 mm vægliste

Indvendig hjørne-
dækkappe 109102 til 24 mm vægliste

Udvendig hjørne-
dækkappe 316310 til 15 mm vægliste

Indvendig hjørne-
dækkappe 316312 til 15 mm vægliste

Vægliste 316346 32 x 3000 x 41

Justerbar strop 
Størrelses- 
specifikationen 
angiver 
min. og maks. 
interval

469861
469868
469872
469876
469878
469880
469881

165 - 280 
315 - 580 
510 - 970 
630 - 1210 
755 - 1460 
900 - 1750 
1020 - 1990

Låseclips 430744 -

Skilteophæng 198242 -

Lampeophæng 198896 -

Reparationssæt 
Hvid maling til 
færdigmalede 
lofter

198956 100 ml NCS 0700

TILBEHØR



Arkitekt Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalainen Oy and Schauman Arkkitehdit Oy; Kauppakeskus Akseli indkøbscenter, Finland, Visona Tangent

 

VISONA
DEMONTERBART SYSTEMLOFT

Akustikloftløsning som kan forskydes frit i længderetningen 
og giver en fleksibel placering af loftplader og lysarma-turer. 
Monteret i dobbelt skinnesystem, som ikke kræver tværprofiler. 
Nem adgang til installationer.
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DEMONTERBART SYSTEMLOFT

VISONA

CERTIFIKATER
 − FDES LCA-deklaration

 − Overensstemmelseserklæring (EN 

14190)

 − Dansk Indeklima Mærkning

STØRRELSER
400 x 1200 x 12,5 mm

OVERFLADE
Standard hvidmalet overflade 
(nærmeste match RAL 9003, glans 5)
Andre farver fås på bestilling

DANSK INDEKLIMA MÆRKNING (DIM)
Indeklimaværdi: 10 dage. Partikelafgivelse: lav (< 0,75 mg)

RENGØRING
Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Mærker kan 
fjernes med en fugtig klud under normal rengøring med neutrale 
rengøringsmidler.

INDEKLIMA
Produktet er designet til at fungere under normale 
anvendelsesbetingelser. Testet ved 70 % RH og 25° C. Produktet 
kan tåle omgivelsestemperaturer op til 50° C.
Aktiv luftrensning med Cleaneo-teknologien.

BÆREDYGTIGHED 
• Produceret af 100% genanvendelige materialer.
• Produktet har lang servicetid, da det kan genmales uden 

påvirkning af akustik.
• Tredjeparts miljøvaredeklaration kan downloades på  

knauf.dk/visona.
• 30 års garanti kan downloades på knauf.dk/visona.

LYSREFLEKSION
Tangent: 70,9%
Regula: 82,6%

BÆREEVNE
1 / A / Ingen last

BRANDTEKNISK KLASSE
A2-s1,d0

ROBUSTHED
Fremstillet af robust, glasfiberforstærket materiale med 
fremragende trykstyrke. Under normale anvendelsesbetingelser 
bevares produktets egenskaber, og der sker ingen nedbrydning 
af materialet over tid. 

VÆGT
Vejledende vægt pr. plade: 7,6 – 9,8 kg/m² afhængig af type 
perforering.
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Tangent, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,80, NRC: 0,75

Regula, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,10, NRC: 0,05

AKUSTIK KANTER

Akustiske data for alternative konstruktioner kan findes 
under „Værktøjer -> Absorptionsdata“  på knauf.dk

Kant E 
Kant E på langs / B på tværs / S24
Tilbagetrukket skinne på langs / Intet skinnesystem på tværs

Til Tangent

DEMONTERBART SYSTEMLOFT

VISONA



VISONA

Knauf Danoline akustiske demonterbare gipslofter   39

Tangent, 4 x 14 mm  
10/20 mm c/c
Perforering: 21,3%

PERFORERING
Fås også uperforeret (Regula).  
Andre perforeringsmønstre fremstilles efter ordre.
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300 mm

1

2

48 mm

1
2

X

A B

C
D
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G
F
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J
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Skyggeliste
Bæreprofil T24
Afstandsholder
Justerbar strop (typen afhænger af indbygningshøjden)
DG-clips

A = Maks. 200 mm  B = Maks. 1200 mm 
C = Maks. 400 mm  D = Maks. 400 mm 
E = Maks. 2400 mm  F = Maks. 200 mm
G = Maks. 1200 mm  H = Maks. 1200 mm
I = Min. 100 mm  J = Min. 100 mm

Tegnforklaring:

God praksis: Brug af rene bomuldshandsker under håndtering af loftelementerne sikrer et godt resultat og et loft uden mærker efter fingre.
Fig. 1

HJØRNER

• Indvendige hjørner (1): Skær hjørnerne i en falsk gering, hvor 
enderne overlapper hinanden, medmindre andet er angivet. 

• Udvendige hjørner (2): Skal altid skæres i gering.

AFMÆRKNING OG SKYGGELISTE

• Mærk skyggelistens placering af på vægge og søjler i forhold til 
den ønskede lofthøjde.

• Monter skyggelisterne med maks. 300 mm c/c. Vælg befæstigelse 
efter underlaget.

STROPPER

• Monter justerbare stropper (1) med øjeskruer eller lignende sikkert 
fastgjort til den primære konstruktion. 

• Faste stropper (2) fastgøres til loftet med passende befæstigelse.

• Monter den første strop maks. 200 mm fra væggen. De øvrige 
stropper skal monteres med en c/c-afstand på maks. 1200 mm.

• Hvis belastninger fra lysarmaturer etc. skal bæres af loftfladen, skal 
der foretages yderligere opstropning.

• Se afstande på figur 1.

BÆREPROFILER

• Monter profilerne ved hjælp af stropper. Bemærk, at placeringen af 
lysarmaturer og ventilationsenheder vil påvirke loftinddelingen.

• Underkanten af bæreprofilen skal være 48 mm højere end den 
færdige loftshøjde.

• Juster bæreprofilernes højde inden montering af de sekundære 
profiler. 

MONTERINGSVEJLEDNING 400 x 1200 mm modul
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AFSTANDSHOLDERE

• Første bæreprofil langs den ene væg rettes op og fikseres ved hjælp 
af tildannede afstandsholdere, som skal skrues fast til væggen (1).

• Monter de øvrige afstandsholdere (2).

• Lås de sekundære profiler i positionen ved at trække dem forsigtigt 
ned.

TILDANNELSE

• Tildan elementerne fra forsiden med en fintandet sav.

• Det er vigtigt, at pladerne i start- og slutrække tildannes nøjagtigt, 
så de ligger sikkert i systemet. 

INDBYGNINGER

• Ved mindre enheder (op til 3 kg) kan en aflastningsplade af 
tilstrækkelig styrke monteres bag Visona-elementet.

• Aflastningspladen skal gå helt ind i bæreprofilerne, så vægten 
overføres til disse.

• Den samlede vægt bør ikke være større end 3 kg for hver m² 
loftflade. Hvis belastningen er større end 3 kg/m², skal der 
anvendes yderligere opstropning

• Enheder over 3 kg bør monteres selvstændigt, så de ikke belaster 
loftfladen.

DG CLIPS

• Skub det nødvendige antal clips ind over den sekundære profil.

MONTAGE

• Bær altid rene bomuldshandsker ved håndtering af loftpladerne. 

• Monter elementerne ved at løfte den ene side af pladen op over 
flangen på den sekundære profil, løfte den modsatte side op og 
trække tilbage, så pladen hviler på den øverste rand.

SEKUNDÆRE PROFILER

• Tryk DG-clipsen op omkring flangerne på bæreprofilen.

• Den sekundære profil kan derefter justeres i begge retninger.

INDDELING

• Monter de sekundære profiler parallelt. 

MONTERINGSVEJLEDNING 400 x 1200 mm modul
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Skyggeliste

Primær bæreprofil

Primær bæreprofil

Afstandsholder 
fastgjort til væg

Afstandsholder

Afstandsholder

Sekundær bæreprofil

Sekundær bæreprofil

Skyggeliste

DG-clips

DG-clips

Strop

Strop

VISONA I DOBBELT SKINNESYSTEM S24 DIREKTE TIL VÆG MED SKYGGELISTE
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PRODUKTNAVN SAP NR. B x L x H (mm)

Bæreprofil T24 3
8

24

467385 24 x 3700 x 38

Skyggeliste type MS15 316335 15+15  x 3000 / 8+25

Afstandsholder 199032 L: 400

Dækkappe udvendigt hjørne 316310 til 15 mm skyggeliste

Dækkappe indvendigt hjørne 316312 til 15 mm skyggeliste

DG-clips 199022 -

Fast strop
431912
316304
316302

50 
80 
100

 
Justerbar strop 
Størrelses- specifikationen 
angiver min. og maks. 
interval

469861
469868
469872
469876
469878
469880
469881

165 - 280 
315 - 580 
510 - 970 
630 - 1210 
755 - 1460 
900 - 1750 
1020 - 1990

Låseclips 430744 -

Plug til Visona m/24 mm T-
profiler i vægliste 316335 430864 8x10,5x24

Skilteophæng 198242 -

Lampeophæng 198896 -



Henrik Jais-Nielsen & Mats White Arkitekter AB, Skole, Sverige, Markant, Globe

 

MARKANT
DEMONTERBART SYSTEMLOFT

Tilbagetrukket skinnesystem med markant skyggevirkning. 
Klassisk og meget robust akustikloft. Exceptionelt let at montere 
og demontere.
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STØRRELSER
600 x 600 x 12,5 mm

OVERFLADE
Standard hvidmalet overflade (nærmeste match RAL 9003, 
glans 5). Andre farver fås på bestilling

DANSK INDEKLIMA MÆRKNING (DIM)
Indeklimaværdi: 10 dage. Partikelafgivelse: lav (< 0,75 mg). 

RENGØRING
Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Mærker kan 
fjernes med en fugtig klud under normal rengøring med neutrale 
rengøringsmidler.

INDEKLIMA
Produktet er designet til at fungere under normale 
anvendelsesbetingelser. Testet ved 90 % RH og 30° C. Produktet 
kan tåle omgivelsestemperaturer op til 50° C.
Aktiv luftrensning med Cleaneo-teknologien.

BÆREDYGTIGHED 
• Produceret af 100% genanvendelige materialer.
• Produktet har lang servicetid, da det kan genmales uden 

påvirkning af akustik.
• Tredjeparts miljøvaredeklaration kan downloades på  

knauf.dk/markant.
• 30 års garanti kan downloades på knauf.dk/markant.

LYSREFLEKSION
Globe: 72,8%
Quadril: 75,1%
Micro: 72,1%
Regula: 82,6%

BÆREEVNE

1 / A / Ingen 
belastning

600 x 600
625 x 625

Globe, Quadril, 
Micro, Regula

2 / A / 30 N 600 x 600
625 x 625

Globe, Quadril, 
Micro, Regula

2 / B / Ingen 
belastning

600 x 600
625 x 625

Globe, Quadril, 
Micro, Regula

BRANDTEKNISK KLASSE
A2-s1,d0

ROBUSTHED
Fremstillet af robust, glasfiberforstærket materiale med 
fremragende trykstyrke. Under normale anvendelsesbetingelser 
bevares produktets egenskaber, og der sker ingen nedbrydning 
af materialet over tid. 

VÆGT
Vejledende vægt pr. plade: 9,45 – 10,20 kg/m² afhængig af 
type perforering.

CERTIFIKATER
 − Overensstemmelseserklæring 

(EN 14190)

 − Dansk Indeklima Mærkning

DEMONTERBART SYSTEMLOFT

MARKANT
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AKUSTIK KANTER

DEMONTERBART SYSTEMLOFT

MARKANT

Quadril, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,60, NRC: 0,65

Micro, 200 mm nedhængning, uden mineraluld  αw: 0,65, NRC: 0,60

Regula, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,10, NRC: 0,05

Kant E 
Tilbagetrukket skinnesystem
S15 eller S24

Til Globe, Quadril og Micro.

Akustiske data for alternative konstruktioner kan findes 
under „Værktøjer -> Absorptionsdata“ på knauf.dk

Globe, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,60, NRC: 0,65
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Globe, Ø6 mm, 
15 mm c/c
Perforering: 10,2% 

Quadril, 12 x 12 mm,  
30 mm c/c
Perforering: 13%

Micro, 3 x 3 mm,  
8,3 mm c/c
Perforering: 10,2%

PERFORERING
Fås også uperforeret (Regula).  
Andre perforeringsmønstre fremstilles efter ordre.
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X

A
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2
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Fig. 1

Vægliste eller skyggeliste
Bæreprofil T15 eller T24
Tværprofil T15 eller T24, 1200 mm 
Tværprofil T15 eller T24, 600 mm
Justerbar strop (typen afhænger af 
indbygningshøjden)

Tegnforklaring:

A = Maks. 400 mm B = Maks. 1200 mm C = Maks. 600 mm  D = 600/1200 mm E = Min. 120 mm

God praksis: Brug af rene bomuldshandsker under håndtering af loftelementerne sikrer et godt resultat og et loft uden mærker efter fingre.

AFMÆRKNING OG VÆGLISTER

• Mærk væglisternes placering af på vægge og søjler i forhold til den 
ønskede lofthøjde.

• Monter væglisterne med en c/c-afstand på maks. 300 mm. Vælg 
befæstigelse efter underlag.

HJØRNER

• Indvendige hjørner (1): Skær hjørnerne i en falsk gering, hvor 
enderne overlapper hinanden, medmindre andet er angivet. Afslut 
evt. med en hjørnedækkappe.

• Udvendige hjørner (2): Skal altid skæres i gering. Afslut evt. med en 
hjørnedækkappe.

LOFTINDDELING

• Del loftfladen ind fra midten af rummet eller i henhold til loftplanen.

• Placeringen af lysarmaturer og ventilationsenheder vil påvirke 
loftinddelingen.

• Monter den første bæreprofil maks. 600 mm fra væggen. De andre 
bæreprofiler skal monteres med en c/c-afstand på 600/1200 mm.

STROPPER

• Monter justerbare stropper (1) med øjeskruer eller lignende sikkert 
fastgjort til den primære konstruktion. 

• Faste stropper (2) fastgøres til loftet med passende befæstigelse.

• Monter den første strop maks. 400 mm fra væggen. De øvrige 
stropper skal monteres med en c/c-afstand på maks. 1200 mm.

• Hvis belastninger fra lysarmaturer etc. skal bæres af loftfladen, skal 
der foretages yderligere opstropning.

• Se afstande på figur 1.

MONTERINGSVEJLEDNING 600 x 600 mm modul
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MONTAGE

• Bær altid rene bomuldshandsker ved håndtering af loftpladerne. 

• Monter elementerne ved at vippe dem op mellem bæreprofilerne.

• Kontrollér, at alle kambeslag hviler på bæreprofilerne, og at 
pladens kanter befinder sig mellem profilerne, så pladen er låst.

INDBYGNINGER

• Ved størrelser op til 625 x 625 (ikke i Tangent og Unity 
perforering) kan enheder op til 3 kg monteres direkte i pladen uden 
forstærkning.

• Ved større størrelser og alle størrelser med Tangent-perforering 
kan der monteres en aflastningsplade af tilstrækkelig styrke bag 
Markant-elementet.

• Aflastningspladen skal gå helt ind i bæreprofilerne, så vægten 
overføres til disse.

• Den samlede vægt bør ikke være større end 3 kg for hver m² 
loftflade. Hvis belastningen er større end 3 kg/m², skal der 
anvendes yderligere opstropning

• Enheder over 3 kg bør monteres selvstændigt, så de ikke belaster 
loftfladen.

TVÆRPROFILER

• Før låsehagen ind i slidsen på bæreprofilen til den klikker fast.

• Hvis der er en tværprofil på bæreprofilens modsatte side, skal den 
nye sidde til venstre for den, der allerede er på plads.

TILDANNELSE

• Tildan elementerne fra forsiden med en fintandet sav.

• Hvis der er monteret kambeslag, hvor elementet skal skæres, skal 
de først fjernes.

• Tag fat i beslaget med en tang, og vrid det forsigtigt af.

• Et nyt kambeslag kan trykkes på plads med en kambeslagstang, 
som kan fås fra Knauf Danoline.

JUSTERING

• Kontrollér, at alle profiler er korrekt rettet ind, når hele bæresystemet 
er monteret.

• Juster stropperne, så de er stramme, og loftfladen er plan. 

BÆREPROFILER

• Monter bæreprofilerne parallelt, og således at slidserne kommer til 
at sidde direkte over for hinanden.

• Saml bæreprofilerne i længderetningen, ved at klikke dem sammen.

• Skær profilerne til i længden med en pladesaks, nedstryger eller 
rundsav med specialklinge. 

• Sørg for, at der sidder en strop mellem bære-profilernes 
endesamlinger og brandudstansningen.

MONTERINGSVEJLEDNING 600 x 600 mm modul
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Tværprofil  
(tildannes)

Tværprofil

Skyggeliste Bæreprofil

VæglisteMarkant Regula tildannet 
og udstyret med ekstra 

kambeslag 

Strop

Strop

Strop

Tværprofil Tværprofil

Bæreprofil
Vægliste

Vægskinne

Vægskinne 

Tværprofil
T40

Tværprofil
T40Tværprofil

Kantliste 
KS13

BæreprofilTectopanel  
(tildannes)

12,5 mm gipsplade
i henhold til 
leverandørens 
anvisninger

Tværprofil

Vægliste Bæreprofil Frise i henhold 
til leverandørens 
anvisninger

Frise i henhold 
til leverandørens 
anvisninger

Nonius-strop

Skyggeliste

Markant Markant

Plaza Markant

Markant

Markant

DETALJER

MARKANT I SKINNESYSTEM S15 ELLER S24 DIREKTE TIL VÆG

MARKANT I SKINNESYSTEM S15 ELLER S24 MED PLAZA-FRISE

MARKANT I SKINNESYSTEM S15 ELLER S24 MED FAST FRISE

MARKANT I SKINNESYSTEM S15 ELLER S24 MED ALTERNATIVE FRISELØSNINGER
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DANOPOR
Ekstra lydabsorberende og -reducerende 
indlæg.

Mineraluldsmateriale i forseglede 
plastposer.

Ingen risiko for støvpartikler.

STØRRELSER

600 x 600 x 25 mm

600 x 600 x 50 mm

MARKANT SWING
Markant-plader fås med en særlig 
vippefunktion, som gør inspektion af 
hulrummet nemmere. De demonterede 
plader hænger lodret ned under 
inspektionen. 

PRODUKTNAVN SAP NR. B x L x H (mm)

Bæreprofil T24 3
8

24

467385 24 x 3700 x 38

Tværprofil T24 3
8

24

467388
467389

24 x   600 x 38 
24 x 1200 x 38

Bæreprofil T15 3
8

15

593513 15 x 3700 x 38

Tværprofil T15 3
8

15

593507
593510

15 x   600 x 38 
15 x 1200 x 38

Tværprofil T40 
(galvaniseret)

316299
316297

40 x 600 x 38 
40 x 1200 x 38

Vægliste 
type MIE2024 434023 20 x 3000 x 24

Skyggeliste
type MS10 316330 19+11  x 3000 / 13+19

Udvendig hjørne-
dækkappe

109100
172920

til 24 mm vægliste 
til 19 mm vægliste

Indvendig hjørne-
dækkappe

109102
172921

til 24 mm vægliste 
til 19 mm vægliste

Vægskinne 316346 32 x 3000 x 41

Justerbar strop
Størrelsesspecifika-
tionen angiver min. 
og maks. interval

469861
469868
469872
469876
469878
469880
469881

165 - 280 
315 - 580 
510 - 970 
630 - 1210 
755 - 1460 
900 - 1750 
1020 - 1990

Holdeclips (til Mar-
kant Swing) 316313 -

Kambeslag 198364 40 x 40 1/11

Kambeslagstang 198353 -

Plug til Markant 
m/15 mm T-profiler 
i vægliste 316325

430861 12,5x14,5x15

Plug til Markant 
m/24 mm T-profiler 
i vægliste 316325

12
,5

430828 12,5x19x24

Låseclips 113734 -

Skilteophæng 198242 -

Lampeophæng 198896 -

Reparationssæt
Hvid maling til fær-
digmalede lofter

198956 100 ml NCS 0700

TILBEHØR



Medicinerhus, Besançon, Frankrig, Danotile Regula, Arkitekt: Dacbert Cochet Chapelier, Nelly Sobreira

 

DANOTILE
DEMONTERBART SYSTEMLOFT

Hygiejneloft, egnet til rum, hvor der stilles store krav til 
rengøringen. Hvid foliebelagt overflade med et stilrent design.  
Robust loft, der tåler kraftige rengørings- og desinfektionsmidler 
med pH-værdier fra 2 til 13. Renrumscertificeret gipsloft.
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STØRRELSER
600 x 600 x 9,5 mm
600 x 1200 x 9,5 mm

OVERFLADE
Foliebelagt med imprægneret, giftfrit hvidt papir  
RAL 9016 (NCS S0300-N). Glans 10

Testet for kemikaliebestandighed iht. DIN 68 861, FIRA BS 
3962 og NEMA LD-3-1991

DANSK INDEKLIMA MÆRKNING (DIM)
Indeklimaværdi: 10 dage. Partikelafgivelse: lav (< 0,75 mg).

RENGØRING
Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Mærker kan 
fjernes med en fugtig klud under normal rengøring med neutrale 
rengøringsmidler. 

INDEKLIMA
Produktet er designet til at fungere under normale 
anvendelsesbetingelser. Testet ved 90 % RH og 30° C. Produktet 
kan tåle omgivelsestemperaturer op til 50° C.

BÆREDYGTIGHED 
• Produceret af 100% genanvendelige materialer.
• Produktet har lang servicetid, da det kan genmales.
• Tredjeparts miljøvaredeklaration kan downloades på  

knauf.dk/danotile.
• 30 års garanti kan downloades på knauf.dk/danotile.

LYSREFLEKSION
86,3%

BÆREEVNE

2 / A / Ingen belastning 600 x 1200 x 6.5

1 / B / Ingen belastning 600 x 600 x 9.5
625 x 625 x 9.5

2 / B / 30N 600 x 600 x 9.5
625 x 625 x 9.5

BRANDTEKNISK KLASSE
B-s1,d0

ROBUSTHED
Robust og smudsafvisende overflade. Produktet er fremstillet 
af robust, glasfiberforstærket materiale med fremragende 
trykstyrke. Under normale anvendelsesbetingelser bevares 
produktets egenskaber, og der sker ingen nedbrydning af 
materialet over tid. 

VÆGT
Vejledende vægt pr. plade: 6,90 – 7,90 kg/m² afhængig 
tykkelse.

DEMONTERBART SYSTEMLOFT

DANOTILE

CERTIFIKATER
 − Renrumscertifikat (Céra Labo-rapport)

 − Fysisk resistens over for 

desinfektionsmidler  

(Céra Labo-rapport)

 − Excell-hygiejnecertifikat

 − FDES LCA-deklaration

 − Overensstemmelseserklæring (EN 

14190)

 − Dansk Indeklima Mærkning
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AKUSTIK KANTER

Kant E 
Synligt skinnesystem 
S15 eller S24

Til Regula

DEMONTERBART SYSTEMLOFT

DANOTILE

Regula, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,10, NRC: 0,05

HYGIEJNE
Danotile kan tåle skrap rengøring med koncentrerede 
desinfektions- og rengøringsmidler med en meget høj pH-værdi 
(op til pH 13,0) og en meget lav pH-værdi (ned til pH 2,5). 
Danotile er også testet for luftbårne partikler i henhold til ISO 
14644-1 og er klassificeret som ISO 5.. 

Akustiske data for alternative konstruktioner kan findes 
under „Værktøjer -> Absorptionsdata“ på knauf.dk
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PERFORERING
Fås kun uperforeret (Regula).
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Vægliste eller skyggeliste
Bæreprofil T15 eller T24
Tværprofil T15 eller T24, 1200 mm 
Tværprofil T15 eller T24, 600 mm
Justerbar strop (typen afhænger af 
indbygningshøjden)

Tegnforklaring:

A = Maks. 400 mm B = Maks. 1200 mm C = Maks. 600 mm  D = 600/1200 mm E = Min. 120 mm

AFMÆRKNING OG VÆGLISTER

• Mærk væglisternes placering af på vægge og søjler i forhold til den 
ønskede lofthøjde.

• Fastgør væglisterne med en c/c-afstand på maks. 300 mm. Vælg 
befæstigelse efter underlag.

HJØRNER

• Indvendige hjørner (1): Skær hjørnerne i en falsk gering, hvor 
enderne overlapper hinanden, medmindre andet er angivet. Afslut 
evt. med en hjørnedækkappe.

• Udvendige hjørner (2): Skal altid skæres i gering og evt. afsluttes 
med en hjørnedækkappe.

LOFTINDDELING

• Del loftfladen ind fra midten af rummet eller i henhold til loftplanen.

• Placeringen af lysarmaturer og ventilationsenheder vil påvirke 
loftinddelingen.

• Den første bæreprofil monteres maks. 600 mm fra væggen. 
De andre bæreprofiler skal monteres med en c/c-afstand på 
600/1200 mm.

STROPPER

• Monter justerbare stropper (1) med øjeskruer eller lignende sikkert 
fastgjort til den primære konstruktion. 

• Faste stropper (2) fastgøres til loftet med passende befæstigelse.

• Monter den første strop maks. 400 mm fra væggen. De øvrige 
stropper skal monteres med en c/c-afstand på maks. 1200 mm.

• Hvis belastninger fra lysarmaturer etc. skal bæres af loftfladen, skal 
der foretages yderligere opstropning.

• Se afstande på figur 1.

God praksis: Brug af rene bomuldshandsker under håndtering af loftelementerne sikrer et godt resultat og et loft uden mærker efter fingre.

Fig. 1

MONTERINGSVEJLEDNING 600 x 600 mm modul



DANOTILE

Knauf Danoline demonterbare hygiejneloft   57

MONTAGE

• Bær altid rene bomuldshandsker ved håndtering af loftpladerne. 

• Monter elementerne.

INDBYGNINGER

• Ved størrelser op til 625 x 625 og en minimumstykkelse på 9 
mm kan enheder op til 3 kg monteres direkte i pladen uden 
forstærkning.

• Ved større Størrelser og alle størrelser i 6 mm tykkelse kan der 
monteres en aflastningsplade af tilstrækkelig styrke bag Danotile-
elementet.

• Aflastningspladen skal gå helt ind i bæreprofilerne, så vægten 
overføres til disse.

• Den samlede vægt bør ikke være større end 3 kg for hver m² 
loftflade. Hvis belastningen er større end 3 kg/m², skal der 
anvendes yderligere opstropning

• Enheder over 3 kg bør monteres selvstændigt, så de ikke belaster 
loftfladen.   

TVÆRPROFILER

• Før låsehagen ind i slidsen på bæreprofilen til den klikker fast.

• Hvis der er en tværprofil på bæreprofilens modsatte side, skal den 
nye sidde til venstre for den, der allerede er på plads.

TILDANNELSE

• Tildan elementerne fra forsiden.

JUSTERING

• Kontrollér, at alle profiler er korrekt rettet ind, når hele bæresystemet 
er monteret.

• Juster stropperne, så de er stramme, og loftfladen er plan. 

BÆREPROFILER

• Monter bæreprofilerne parallelt, og således at slidserne kommer til 
at sidde direkte over for hinanden.

• Saml bæreprofilerne i længderetningen, ved at klikke dem sammen.

• Skær profilerne til i længden med en metalsaks, en nedstryger eller 
el-rundsav med specialklinge. 

• Sørg for, at der sidder en strop mellem bæreprofilernes 
endesamlinger og brandudstansningen.

MONTERINGSVEJLEDNING 600 x 600 mm modul
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Tværprofil  
(tildannes) Tværprofil

Tværprofil / eller  
bæreprofil

Tværprofil

Vægliste

Vægliste Danotile

Bæreprofil

Bæreprofil

Skyggeliste

Skyggeliste

Strop

Frise i henhold 
til leverandørens 
anvisninger

Frise i henhold 
til leverandørens 
anvisninger

Frise i henhold 
til leverandørens 
anvisninger

Frise i henhold 
til leverandørens 
anvisninger

Danotile

Danotile

DETALJER

DANOTILE I SKINNESYSTEM S15 ELLER S24 DIREKTE TIL VÆG

DANOTILE I SKINNESYSTEM S15 ELLER S24 MED FAST FRISE
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PRODUKTNAVN SAP NR. B x L x H (mm)

Bæreprofil T24 3
8

24

467385 24 x 3700 x 38

Tværprofil T24 3
8

24

467388
467389

24 x   600 x 38 
24 x 1200 x 38

Bæreprofil T15 3
8

15

593513 15 x 3700 x 38

Tværprofil T15 3
8

15

593507
593510

15 x   600 x 38 
15 x 1200 x 38

Vægliste 
type MIE2024 434023 20 x 3000 x 24

Skyggeliste type MS15 316335 15+15  x 3000 / 8+25

Skyggeliste type MS10 316330 19+11  x 3000 / 13+19

Udvendig hjørnedækkappe 109100 til 24 mm vægliste

Indvendig hjørnedækkappe 109102 til 24 mm vægliste

Udvendig hjørnedækkappe 316310 til 15 mm vægliste

Indvendig hjørnedækkappe 316312 til 15 mm vægliste

Justerbar strop 
Størrelsesspecifikationen  
angiver min. og maks. interval

469861
469868
469872
469876
469878
469880
469881

165 - 280 
315 - 580 
510 - 970 
630 - 1210 
755 - 1460 
900 - 1750 
1020 - 1990

Låseclips 430744 -

Skilteophæng 198242 -

Lampeophæng 198896 -

TILBEHØR



 

CORRIDOR 400
DEMONTERBART SELVBÆRENDE LOFT

Akustikloft til smalle rum og gange. Ingen bæreprofiler eller 
opstropning. Selvbærende op til 2,4 m.

Børnehave Wettenberg, Tyskland, Corridor 400, Micro
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DEMONTERBART SELVBÆRENDE LOFT

CORRIDOR 400

CERTIFIKATER
 − Overensstemmelseserklæring 

(EN 14190)

 − Dansk Indeklima Mærkning

STØRRELSER
400 x 1200 x 9,5 mm
400 x 1800 x 9,5 mm
400 x 2400 x 9,5 mm

OVERFLADE
Standard hvidmalet overflade 
(nærmeste match RAL 9003, glans 5)
Andre farver fås på bestilling

DANSK INDEKLIMA MÆRKNING (DIM)
Indeklimaværdi: 10 dage. Partikelafgivelse: lav (< 0,75 mg). 

RENGØRING
Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Mærker 
kan fjernes med en fugtig klud under normal rengøring med 
neutrale rengøringsmidler.

INDEKLIMA
Produktet er designet til at fungere under normale 
anvendelsesbetingelser. Testet ved 90 % RH og 30° C. Produktet 
kan tåle omgivelsestemperaturer op til 50° C.
Aktiv luftrensning med Cleaneo-teknologien.

BÆREDYGTIGHED 
• Produceret af 100% genanvendelige materialer.
• Produktet har lang servicetid, da det kan genmales uden 

påvirkning af akustik.
• Tredjeparts miljøvaredeklaration kan downloades på  

knauf.dk/corridor400.
• 30 års garanti kan downloades på knauf.dk/corridor400.

LYSREFLEKSION
Globe: 72,8% 
Quadril: 75,1%
Micro: 72,1%
Tangent: 70,9%
Regula: 82,6% 

BÆREEVNE
G, Q, M, T, R: 1 / A / Ingen last
G, Q, M, R:    2 / A / 30N 
G, Q, M, T, R: 2 / B / Ingen last

BRANDTEKNISK KLASSE
A2-s1,d0

ROBUSTHED
Fremstillet af robust, glasfiberforstærket materiale med 
fremragende trykstyrke. Under normale anvendelsesbetingelser 
bevares produktets egenskaber, og der sker ingen nedbrydning 
af materialet over tid. 

VÆGT
Vejledende vægt pr. plade: 11,66 – 12,69 kg/m² afhængig af 
type perforering.

Børnehave Wettenberg, Tyskland, Corridor 400, Micro
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AKUSTIK KANTER

Akustiske data for alternative konstruktioner kan findes 
under „Værktøjer -> Absorptionsdata“ på knauf.dk

Kant D 
(Affasede kanter med not og 
fer) Selvbærende med synlig 
vægliste på de korte ender

Til Globe, Quadril, Micro og 
Tangent

DEMONTERBART SELVBÆRENDE LOFT

CORRIDOR 400

Globe, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,60, NRC: 0,65
Quadril, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,60, NRC: 0,65
Micro, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,65, NRC: 0,65
Tangent, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,80, NRC: 0,75

Regula, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,10, NRC: 0,05
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PERFORERING
Fås også uperforeret (Regula). Andre perforeringsmønstre fremstilles efter ordre. 

Globe, Ø6 mm  
15 mm c/c
Perforering: 10,6% 

Quadril, 12 x 12 mm  
30 mm c/c
Perforering: 14,2% 

Micro, 3 x 3 mm  
8,3 mm c/c
Perforering: 10,6% 

Tangent, 4 x 14 mm  
10/20 mm c/c
Perforering: 21,6% 
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X

A

D
E

B C

300 mm

1

2

Fig. 1

Vægliste eller skyggeliste
T-profil T35
Justerbar strop (typen afhænger af 
indbygningshøjden)

Tegnforklaring:

A = Maks. 2400 mm B = Maks. 300 mm C = Maks. 750 mm  D = Min. 300 mm  E = Min. 80 mm

God praksis: Brug af rene bomuldshandsker under håndtering af loftelementerne sikrer et godt resultat og et loft uden mærker efter fingre.

AFMÆRKNING OG VÆGLISTER

• Mærk væglisternes placering af på vægge og søjler i forhold til den 
ønskede lofthøjde.

• Monter vægliste eller skyggeliste med en c/c-afstand på maks. 300 
mm. Vælg befæstigelse efter underlag.

• Noter venligst at Corridor 400 kræver kraftige væglister eller 
skyggelister med en metal tykkelse på minimum 0.7mm.

• Den bærende kontaktflade af væglisten/skyggelisten skal være 
mindst 20 mm. 

HJØRNER

• Indvendige hjørner (1): Skær hjørnerne i en falsk gering, hvor 
enderne overlapper hinanden, medmindre andet er angivet. 

• Udvendige hjørner (2): Skal altid skæres i gering. 

LOFTINDDELING

• Del loftfladen ind fra midten af rummet eller i henhold til loftplanen.

TILDANNELSE

• Bær altid rene bomuldshandsker ved håndtering af elementerne.

• Tildan elementerne fra forsiden med en fintandet sav. Elementerne 
skal være 3-8 mm kortere end afstanden fra væg til væg.

• Tilpas flexprofilerne i længden med en nedstryger eller rundsav med 
specialklinge, så de er maks. 10 mm kortere end loftelementet. 

MONTAGEVEJLEDNING



CORRIDOR 400

Knauf Danoline akustiske selvbærende gipslofter  65

750 mm

300 mm

STROPPER (HVIS DER ANVENDES  
T-PROFILER TIL LOFTET)

• Monter justerbare stropper (1) med øjeskruer eller lignende sikkert 
fastgjort til den primære konstruktion. 

• Monter den første strop maks. 300mm fra væggen. De øvrige 
stropper skal monteres med en c/c-afstand på maks. 750mm.

• Hvis belastninger fra lysarmaturer etc. skal bæres af loftfladen, skal 
der foretages yderligere opstropning.

• Se afstande på figur 1.

BRUG AF STROPPER VED INDBYGNING AF ENHEDER

• Enheder med en vægt på op til 3 kg kan monteres direkte i pladen 
uden forstærkning.

• OBS! Den maksimale udskæring ved montage i midten af pladen er 
Ø265 mm / 265 x 265 mm

• Enheder over 3 kg bør understøttes separat, så de ikke belaster 
loftfladen.

RETNINGSSKIFT OG NICHER

• Anvend Knauf Danolines T-profiler af typen T35 (35 mm brede) 
støttet af justerbar stropper ved retningsskift og nicher.

• Monter den første strop maks. 300 mm fra væggen. De øvrige 
stropper skal monteres med en c/c-afstand på maks. 750 mm.

T-PROFILER

• Saml T-profilerne i længderetningen, ved at klikke dem sammen.

• Skær profilerne til i længden med en pladesaks, nedstryger eller 
rundsav med specialklinge.

• Sørg for, at der sidder en strop mellem bære-profilernes 
endesamlinger og brandudstansningen.

• T-profilen skal fastgøres til vægkonstruktionen.

SAMLING AF ELEMENTER I T-PROFILER

• Fastgør T-profilen til vægkonstruktionen med vinkel. (1)

• Mindst hvert fjerde element, der hviler på T-profilen, skal sikres mod 
skridning ved hjælp af vinkel eller båndjern i begge ender. (2)(3)

MONTAGE

• Bær altid rene bomuldshandsker ved håndtering af elementerne. 

• Skub flexprofilen ind over gipsbærelisten inden montage (1).

• Læg elementerne på plads på væglisten, og skub dem tæt sammen 
(2 og 3). 

• Anbefalet minimumshøjde for montage: Ved brug af væglister 300 
mm, ved brug af skyggelister 85 mm.

MONTAGEVEJLEDNING
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Flexprofil

Flexprofil

Vægliste

Vægliste

Skyggeliste

Skyggeliste

Beslag

Flexprofil

Strop

Bæreprofil/
gang

Bæreprofil/gang

Skyggeliste

Vægliste

Frise i henhold 
til leverandørens 
anvisninger

Frise i henhold til 
leverandørens anvisninger

Frise i henhold 
til leverandørens 
anvisninger

Corridor 400

Corridor 400

Corridor 400

Corridor 400

DETALJER

CORRIDOR 400 DIREKTE TIL VÆG

CORRIDOR 400 MED FAST FRISE
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PRODUKTNAVN SAP NR. B x L x H (mm)

Flexprofil
198603
198652
198660

65 x 1194 x 44
65 x 1794 x 44
65 x 2394 x 44

Bæreprofil T35 343273 35 x 3700 x 38

Vægliste type MI4020 502754 20 x 3000 x 40

Skyggeliste type MS14 316332 20+20 x 3000 x 20+20

Justerbar strop 
Størrelsesspecifikationen 
angiver min. og maks. 
interval

469861
469868
469872
469876
469878
469880
469881

165 - 280 
315 - 580 
510 - 970 
630 - 1210 
755 - 1460 
900 - 1750 
1020 - 1990

Reparationssæt
Hvid maling til  
færdigmalede lofter

198956 -

TILBEHØR



Pyramiden Arkitekter, Sahlgrenska Hospital, Sverige, Corridor Swing, Micro

 

CORRIDOR SWING
DEMONTERBART SELVBÆRENDE LOFT

Meget funktionel akustisk loftløsning til gange. Vippefunktion 
– pladen hænger lodret ned under inspektion og 
vedligeholdelsesarbejde. Exceptionel let adgang til installationer 
uden brug af værktøj.
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Pyramiden Arkitekter, Sahlgrenska Hospital, Sverige, Corridor Swing, Micro

DEMONTERBART SELVBÆRENDE LOFT

CORRIDOR SWING

CERTIFIKATER
 − Overensstemmelseserklæring 

(EN 14190)

 − Dansk Indeklima Mærkning

STØRRELSER
600 x 1200 x 12,5 mm
600 x 1500 x 12,5 mm
600 x 1800 x 12,5 mm

OVERFLADE
Standard hvidmalet overflade 
(nærmeste match RAL 9003, glans 5)
Andre farver fås på bestilling

DANSK INDEKLIMA MÆRKNING (DIM)
Indeklimaværdi: 10 dage. Partikelafgivelse: lav (< 0,75 mg).

RENGØRING
Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Mærker kan 
fjernes med en fugtig klud under normal rengøring med neutrale 
rengøringsmidler.

INDEKLIMA
Produktet er designet til at fungere under normale 
anvendelsesbetingelser. Testet ved 70 % RH og 25° C. Produktet 
kan tåle omgivelsestemperaturer op til 50° C.
Aktiv luftrensning med Cleaneo-teknologien.

BÆREDYGTIGHED 
• Produceret af 100% genanvendelige materialer.
• Produktet har lang servicetid, da det kan genmales uden 

påvirkning af akustik.
• Tredjeparts miljøvaredeklaration kan downloades på  

knauf.dk/corridorswing.
• 30 års garanti kan downloades på knauf.dk/corridorswing.

LYSREFLEKSION
Globe: 72,8% 
Quadril: 75,1%
Micro: 72,1%
Regula: 82,6%

BÆREEVNE
2 / A / Ingen last

BRANDTEKNISK KLASSE
A2-s1,d0

ROBUSTHED
Fremstillet af robust, glasfiberforstærket materiale med 
fremragende trykstyrke. Under normale anvendelsesbetingelser 
bevares produktets egenskaber, og der sker ingen nedbrydning 
af materialet over tid. 

VÆGT
Vejledende vægt pr. plade:  9,50 – 10,20 kg/m² afhængig af 
type perforering.
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1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

α 

Hz
400020001000500250125

α 0,65 0,75 0,65 0,55 0,450,45

α 0,60 0,65 0,60 0,55 0,400,45

α 0,55 0,65 0,60 0,60 0,550,40

α 0,20 0,10 0,05 0,05 0,050,40

Globe, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,60, NRC: 0,65
Quadril, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,55, NRC: 0,60
Micro, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,65, NRC: 0,60
Regula, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,10, NRC: 0,05

AKUSTIK KANTER

Akustiske data for alternative konstruktioner kan findes 
under „Værktøjer -> Absorptionsdata“ på knauf.dk

Kant E 

Intet synligt skinnesystem; 
åbninger rundt om pladen

TIL Globe, Quadril og Micro

DEMONTERBART SELVBÆRENDE LOFT

CORRIDOR SWING
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Globe, Ø6 mm  
15 mm c/c
Perforering: 10% 

Quadril, 12 x 12 mm  
30 mm c/c
Perforering: 11,5% 

Micro, 3 x 3 mm  
8,3 mm c/c
Perforering: 9,9% 

PERFORERING
Fås også uperforeret (Regula). Andre perforeringsmønstre fremstilles efter ordre. 
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X

F

A B

D E

C

G

M

(a)

(b)
(c)

50 mm

M

(a) (c)
(b)

M

(a)

(b)

(c)

Plademål = Modulmål – 24 mm

Åbning = Modulmål + 24 mm

Modulmål

Profil W-swing 2
Profil W-swing 3
Vægfæste W-swing 2
Fastgjort profil

A = Maks. 100 mm B = Maks. 800 mm C = Maks. 1800 mm  D = Maks. 100 mm  E = Maks. 800 mm   F = 66 mm   G = Min. 145 mm

Tegnforklaring:

God praksis: Brug af rene bomuldshandsker under håndtering af loftelementerne sikrer et godt resultat og et loft uden mærker efter fingre.

Fig. 1

PLANLÆGNING AF LOFTFLADEN

• Pladeelementerne er 24 mm mindre end modul-størrelsen: 

 Modul:  600 x 1200/1500/1800

 Element:  576 x 1176/1476/1776

 Åbning: 624 x 1224/1524/1824

MÅLSKITSE, FAST VÆG

• M angiver modullinjen.

• Der skal være en åbning på 12 mm på hver side af M.

• Vægfæstet W-swing 2 (a) fastgøres på væggen med en c/c-afstand 
på 800 mm.

• W-swing 2-profilen (b) fastgøres til vægfæstet med bolten W34 (c).

MÅLSKITSE, FAST FRISE

• M angiver modullinjen.

• Der skal være en åbning på 12 mm på hver side af M.

• Vægfæsterne W-swing 2 (a) fastgøres til de vertikale profiler, og de 
horisontale U-profiler monteres, så den faste frise kan skrues fast på 
dem.

• W-swing 2-profilen (b) fastgøres til vægfæstet med bolten W34 (c).

MÅLSKITSE, LØS FRISE

• M angiver modullinjen.

• Der skal være en afstand på 12 mm til Corridor swing-elementet og 
18 mm til frisen.

• Der monteres horisontale U-profiler og vertikale C-profiler for at 
skabe et stift underlag til swingprofilerne.

• W-swing 2 (b) og 4A profilerne fastgøres med en c/c-afstand på 
800 mm i de vertikale stålprofiler med bolten W34 (c).

• Væglisten fastgøres til væggen med en c/c-afstand på 400 mm.

MONTAGEVEJLEDNING



CORRIDOR SWING

Knauf Danoline akustiske selvbærende gipslofter  73

MONTAGE AF BØJLE

• Bøjlen sættes ind i den fastskruede SW15-profil, og den anden 
U-profil-swing skubbes ind i slidsen, så bøjlen griber ind i profilhullet 
på U-profil-swing. 

• Nu kan den anden U-profil-swing fastgøres vha. den tidligere 
beskrevne metode.

• Det anbefales ikke at montere ophænget ved op-spænding, da dette 
vil medføre et uhensigtsmæssigt sideværts pres på SW15-profilerne.

MONTAGE AF ELEMENTERNE

• Start med at hænge elementerne langs den ene af siderne.

• Elementet holdes lodret med bøjlen pegende opad, hvorefter bøjlen 
hægtes på W-swing 2-profilen. 

PROFILAFSTANDE

• W-swing 2-profilerne monteres under vægfæstet med møtrikken og 
bolten W34.

• Nu skal afstanden mellem „griberne“ på W-swing 2-profilerne 
justeres, så afstanden mellem dem svarer til elementets længde 
minus 50 mm.

• De to swingprofiler skal monteres, så udskæringerne sidder lige 
over for hinanden af hensyn til den efterfølgende montage af selve 
elementet.

MONTAGE AF SWING TVÆRPROFIL

• Tværprofilen placeres over kambeslaget, så ydersiden flugter med 
enden af de langsgående profiler.

• Tværprofilen presses let mod elementet.

• Skruen fastgøres gennem hullet i profilen til kambeslaget.

SAMLING AF ELEMENTERNE

• Elementerne leveres med formonterede beslag.

• Swing-U-profilen fastgøres med de medfølgende skruer gennem de 
formonterede beslag i elementet.

• Afstanden fra profilenden til kanten af elementet skal være 15 mm.

• Kun den ene SW15-profil fastgøres på dette tidspunkt.

• Underlaget for montage af de bærende profiler skal være plant og 
solidt.

• Der må ikke forekomme nedbøjning af profilen under fastgørelsen.

MONTAGE AF VÆGFÆSTER

• Vægfæsterne fastgøres til væggen eller de vertikale stålprofiler med 
en c/c-afstand på maks. 800 mm. Der skal altid være et vægfæste 
bag samlingerne af Swing 2-profiler. 

• Vægfæstets underste kant skal være 65 mm højere end den 
ønskede lofthøjde.

• Det er af yderste vigtighed, at konstruktionen er stabil, så den ikke 
kan deformere elementerne efter montage.

MONTAGEVEJLEDNING



CORRIDOR SWING

74    Knauf Danoline akustiske selvbærende gipslofter

Vægfæste W-swing 2

Vægfæste W-swing 2

Vægfæste W-swing 2

Vægfæste W-swing 2

Fast frise med Tectopanel

Fast frise med Mitex-panel

Fast frise med Mitex-panel

Profil W-swing 2

Profil W-swing 2

Profil W-swing 2

Profil W-swing 2

Skrue W34

Skrue W34

Skrue W34

Skrue W34

Corridor Swing

Corridor Swing

Corridor Swing

Corridor Swing

DETALJER

CORRIDOR SWING DIREKTE TIL VÆG - TVÆRSNIT I CORRIDOR

CORRIDOR SWING MED FAST FRISE - LÆNGDESNIT I CORRIDOR

CORRIDOR SWING MED FAST FRISE - TVÆRSNIT I CORRIDOR

CORRIDOR SWING MED FAST FRISE - LÆNGDESNIT I CORRIDOR
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PRODUKTNAVN SAP NR. B x L x H (mm)

Profil W-swing 2 198315 42 x 2400 x 16

Profil W-swing 3 198797 92 x 2400 x 16

Vægfæste W-swing 2 198324 70 x 58 x 80

Møtrik/bolt 
Møtrik W34 199036 -

Bøjle 198323 Ø4 x 582 x 35

Skrue til profiler 198978 11

U-swing-profil
198320
198321
198322

45 x 1146 x 20 
45 x 1446 x 20
45 x 1746 x 20

Tværprofil 198959 45 x 479 x 20

Reparationssæt
Hvid maling til  
færdigmalede lofter

198956 -

TILBEHØR



 

DANOloft
FASTMONTERET LOFT

Færdigmalet akustikloft til skruemontage. Efter montering er loftet 
færdigt. Ingen malerarbejde eller spartling. Nordisk og tidløst 
design. Uovertruffen akustisk virkning.
DANOloft anvendes til optimering af akustik og indeklima i 
f.eks. private hjem, klasselokaler, børnehaver, kontorer osv. 

NYHED
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FASTMONTERET LOFT

DANOloft
STØRRELSE
Mål Fås med:
600x600x12,5 mm Unity 3

OVERFLADE
Hvidmalet, RAL 9003

DANSK INDEKLIMA MÆRKNING (DIM)
Matcher bedste klasse inden for indeklima
Indeklimaværdi: 10 dage
Partikelafgivelse: lav (< 0,75 mg)

RENGØRING
Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Mærker 
kan fjernes med en fugtig klud under normal rengøring med 
neutrale rengøringsmidler.

INDEKLIMA
Produktet er designet til at fungere under normale 
anvendelsesbetingelser. Testet ved 90 % RH og 30° C. Produktet 
kan tåle omgivelsestemperaturer op til 50° C.
Aktiv luftrensning med Cleaneo-teknologien.

BÆREDYGTIGHED 
• Produceret af 100% genanvendelige materialer.
• Produktet har lang servicetid, da det kan genmales uden 

påvirkning af akustik.
• Tredjeparts miljøvaredeklaration kan downloades på  

knauf.dk/danoloft.
• 30 års garanti kan downloades på knauf.dk/danoloft.

LYSREFLEKSION
69,2%

BÆREEVNE
1 / A / Ingen belastning

BRANDTEKNISK KLASSE
K110

A2-s1,d0

ROBUSTHED
Fremstillet af robust glasfiberforstærket materiale med 
fremragende trykstyrke og kan derfor anvendes både på vægge 
og lofter. Under normale anvendelsesbetingelser bevares 
produktets egenskaber, og der sker ingen nedbrydning af 
materialet over tid. 

VÆGT
Vejledende vægt pr. plade: 3,3 kg. 
Vejledende vægt pr. m2: 9,20 kg.

CERTIFIKATER
 − Overensstemmelseserklæring 

(EN 14190)

 − Dansk Indeklima Mærkning
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1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

αp 

Hz
400020001000500250125

αp 0.80 0.95 0.95 0.85 0.850.40
αp 0.80 0.85 0.75 0.75 0.800.50
αp 0.90 0.90 0.85 0.85 0.850.60
65 mm nedhængning, 45 mm mineraluld, αw 0.95, NRC 0.90
200 mm nedhængning, ingen mineraluld, αw 0.80, NRC 0.80
200 mm nedhængning, 45 mm mineraluld, αw 0.90, NRC 0.90

AKUSTIK

KANT

Kant B+ 
Synlig fals på alle fire sider
Skruemontage direkte gennem 
perforeringerne i pladen 

Til Unity 3 perforering

PERFORERING

FASTMONTERET LOFT

DANOloft

Unity 3, 3,5 x 3,5 mm, 
8⅓ mm c/c
Perforering: 17,2% 
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300 mm

FORSKALLING TRÆ ELLER STÅL

• Forskalling centerafstand på c/c 300mm

• Forskalling min. bredde 60mm

• Midterforskalling min. bredde 45mm

MONTERINGSMULIGHEDER

• I halv forbandt

• I lige stød

MONTAGEVEJLEDNING 

FORSKALLING

• Del loftfladen ind fra midten af rummet. 

INDELING OG FORSKALLING

• Placer pladen i center af loftfladen. Hold pladen op imod 
underlaget og monter i henhold til opmålingen. (HUSK bomuld-
handsker under montagen)

• Benyt med fordel et retholt til at styre retningen i begyndelsen og 
monter 2 rækker i længderetningen.

SKRUER

• Fikser skruerne i pladens anden hulrække (8 stk. pr. plade).

SKRUER

• VIGTIGT – skruerne må IKKE dykkes i pladens overflade ved 
montage, da det kan give mørke afskygninger fra kartonkanten 
efterfølgende.
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TILPASNING

• Mod væggen tilpasses pladerne 2-3mm i undermål. Tilpas pladerne 
med fintandet sav og bræk efterfølgende kartonkanten med fint 
sandpapir.

AFSLUTNING MOD VÆG

• Loftfladen afsluttes med en hvid akrylfuge mod væggen.

MONTERING AF TILPASSEDE PLADER

• Fikser skruerne i den tilpassede plade. Ved kanter med tilpasning 
rykkes skruen ind i 4-5 hulrække for at sikre en optimal montage.

TILBEHØR

PRODUKTNAVN SAP NR. B x L x H (mm) Forbrug pr. plade

DANOloft skrue 28mm, hvid 0656651 4,5 x 28 8 stk. 
(22,25 pr. m2)

Tilbehør til CD-2 systemet (se også side 93):

Direkte beslag for CD-profil 60/27 
til CD-2 system 653745 41 x 90 (56) -



Regional Archives, Lyon, arkitekt: Gautier+Conquet, Frankrig, Designpanel Tangent

 

DESIGNPANEL
FASTMONTERET LOFT

Loft- og vægbeklædning med et ensartet udtryk uden synlige 
samlinger. Velegnet som beklædning på flade eller buede 
overflader. Kan bues på stedet eller bestilles færdigformet fra 
fabrikken.
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FASTMONTERET LOFT

DESIGNPANEL
STØRRELSER
Mål Fås med:
  900 x 2700 x 12,5 mm Globe, Quadril, Micro
1200 x 2400 x 12,5 mm Globe, Quadril, Micro
  900 x 2400 x 12,5 mm Tangent

OVERFLADE
Ubehandlet

DANSK INDEKLIMA MÆRKNING (DIM)
Indeklimaværdi: 10 dage. Partikelafgivelse: lav (< 0,75 mg).

RENGØRING
Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Fjernelse af 
mærker afhænger af den anvendte maling, selvom en fugtig 
klud ved normal rengøring med neutrale rengøringsmidler 
normalt er tilstrækkeligt til at fjerne mindre mærker. I tilfælde 
af vanskelige mærker, eller hvis der opstår tvivl, henvises til 
malingproducentens anbefalinger.

INDEKLIMA
Produktet er designet til at fungere under normale 
anvendelsesbetingelser. Testet ved 90 % RH og 30° C. Produktet 
kan tåle omgivelsestemperaturer op til 50° C.
Aktiv luftrensning med Cleaneo-teknologien.

BÆREDYGTIGHED 
• Produceret af 100% genanvendelige materialer.
• Produktet har lang servicetid, da det kan genmales uden 

påvirkning af akustik.
• Tredjeparts miljøvaredeklaration kan downloades på  

knauf.dk/designpanel.
• 30 års garanti kan downloades på knauf.dk/designpanel.

LYSREFLEKSION
Afhænger af den maling, der anvendes på stedet.

BÆREEVNE

2 / A / Ingen last 900 x 2700 G1F, Q1F, Q2F, M1F, M2F

2 / B / 30N 1200 x 2400 G2F, Q2F, Q4F, M2F

1 / A / Ingen last 900 x 2400 T3L1, T3L2, T3L4

BRANDTEKNISK KLASSE
Klasse 1
K110

A2-s1,d0
BD 30

ROBUSTHED
Fremstillet af robust glasfiberforstærket materiale med 
fremragende trykstyrke og kan derfor anvendes både på vægge 
og lofter. Under normale anvendelsesbetingelser bevares 
produktets egenskaber, og der sker ingen nedbrydning af 
materialet over tid. 

VÆGT
Vejledende vægt pr. plade: 9,20 kg/m² afhængig af type 
perforering.

CERTIFIKATER
 − Overensstemmelseserklæring 

(EN 14190)

 − Dansk Indeklima Mærkning
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1,0

0,8

0,6
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α 

Hz
400020001000500250125

α 0,70 0,80 0,75 0,60 0,500,35

α 0,65 0,75 0,70 0,65 0,500,40

α 0,60 0,65 0,65 0,60 0,550,40

α 0,60 0,70 0,70 0,65 0,650,35

α 0,15 0,05 0,05 0,05 0,050,30

G1F, 65 mm konstruktionsdybde, 50 mm mineraluld αw: 0,65, NRC: 0,70
Q1F, 65 mm konstruktionsdybde, 50 mm mineraluld αw: 0,65, NRC: 0,70
M1F, 65 mm konstruktionsdybde, 50 mm mineraluld αw: 0,65, NRC: 0,65
T3L1, 65 mm konstruktionsdybde, 50 mm mineraluld αw: 0,70, NRC: 0,65
Regula, 65 mm konstruktionsdybde, 50 mm mineraluld αw: 0,10, NRC: 0,05

AKUSTIK KANTER

Akustiske data for alternative konstruktioner kan findes 
under „Værktøjer -> Absorptionsdata“ på knauf.dk

Kant B1 
Kant B1(EN 520)
4 forsænkede kanter
Ingen synlige samlinger

Til Globe, Quadril, Micro og 
Tangent

FASTMONTERET LOFT

DESIGNPANEL
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Globe, Ø6 mm,  
15 mm c/c
Perforering: 5,3 - 9,8%

Quadril, 12 x 12 mm,  
30 mm c/c
Perforering: 7,8 - 13%

Micro, 3 x 3 mm,  
8,3 mm c/c
Perforering: 7,1 - 9,8%

Tangent, 4 x 14 mm,  
10/20 mm
Perforering: 13,3 - 15,0 
- 15,8%

PERFORERING
Fås også uperforeret (Regula). 
Andre perforeringsmønstre fremstilles efter ordre. 
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A

•

A

•

300 mm

1000 mm

Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de 
korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; 
stålforskalling kan være min. 45 mm). Den 
resterende forskalling kan være 45 mm bred.

Tegnforklaring:

A Maks. 300 mm

Fig. 1

FORSKALLING

• Forskalling kan være af træ eller stålprofiler; CD2-system kan også 
bruges som underlag - for mere information se venligst side 88.

• Se også afsnittene „Brand“ og „Akustik“ fra side 91.

LOFTINDDELING OG FORSKALLING

• Del loftfladen ind fra midten af rummet eller i henhold til loftplanen.
• Underlaget skal ligge på tværs I forhold til elementets længderetning 

med en center afstand på max. 300mm. Dermed sikres det, at 
endekanterne er fuldt understøttede.

• Bemærk, at der skal etableres dilatationsfuger på store loftflader 
i begge retninger med et maksimalt interval på 15 meter. 
Detailtegninger kan ses på knauf.dk

• Se også afsnittene „Brand“ og „Akustik“ fra side 91.

God praksis: Forsigtig håndtering af pladerne vil forhindre skader og urene overflader inden maling og derved sikre et godt slutresultat.

Skrue (SN 3,5 x 30)

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ
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A B

C D

E G

G

F

•

Max 400 mm

God praksis: Forsigtig håndtering af pladerne vil forhindre skader og urene overflader inden maling og derved sikre et godt slutresultat.

A = Maks. 300 mm B = Maks. 300 mm

C = Maks. 1200 mm D =  Maks.1200 mm

E = Maks. 1200 mm F = Maks. 1200 mm

G = Min. 80 mm 

Fig. 1

MONTAGE AF VÆGLISTEN

• Mærk af.

• Monter væglisten MSK70. Vælg befæstigelse efter underlaget.

LOFTINDDELING
• Del loftfladen ind fra midten af rummet eller i henhold til loftplanen.
• Underlaget skal ligge på tværs I forhold til elementets længderetning 

med en center afstand på max. 300mm. Dermed sikres det, at 
endekanterne er fuldt understøttede.

• Bemærk, at der skal etableres dilatationsfuger på store loftflader 
i begge retninger med et maksimalt interval på 15 meter. 
Detailtegninger kan ses på knauf.dk.

• Hvis forholdene tyder på en øget risiko for bevægelse i en bygning, 
skal der tages hensyn til dette ved at reducere afstanden mellem 
dilatationsfugerne.

SEKUNDÆRE PROFILER

• Monter de sekundære profiler til de primære profiler hver 300 mm. 
Brug 2 skruer (F/F 13) i hver samling.

PRIMÆRE PROFILER/STROPPER

• Monter primære profiler hver 1200 mm (maks.).

• Brug faste eller justerbare stropper. Forbind stropperne til de 
primære profiler med 2 skruer (F/F 13).

Primær profil P45

Sekundær profil S25/85

Vægliste MSK 70

Skrue (F/F 13)

Strop (ikke Knauf Danoline)

Tegnforklaring:

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF STÅL (P45-S25)
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A B

C D

E G

H

F

Max 400 mm

Fig. 1

A = Maks. 300 mm B = Maks. 300 mm

C = Maks. 900 mm D =  Maks.900 mm

E = Maks. 900 mm F = Maks. 900 mm

G = Min. 80 mm H = Min. 80 mm

God praksis: Forsigtig håndtering af pladerne vil forhindre skader og urene overflader inden maling og derved sikre et godt slutresultat.

LOFTINDDELING

• Del loftfladen ind fra midten af rummet eller i henhold til loftplanen.
• Underlaget skal ligge på tværs I forhold til elementets længderetning 

med en center afstand på max. 300mm. Dermed sikres det, at 
endekanterne er fuldt understøttede.

• Bemærk, at der skal etableres dilatationsfuger på store loftflader 
i begge retninger med et maksimalt interval på 15 meter. 
Detailtegninger kan ses på knauf.dk.

• Hvis forholdene tyder på en øget risiko for bevægelse i en bygning, 
skal der tages hensyn til dette ved at reducere afstanden mellem 
dilatationsfugerne.

MONTAGE AF VÆGLISTEN

• Mærk af.

• Monter væglisten UD 28/27. Vælg befæstigelse efter underlaget.

Vægliste UD 28/27

CD-profil 60/27

Krydsbeslag

Nonius-strop ((typen afhænger af indbygningshøjden)

Pladekant

• Skrue SN 3,5 x 30

Tegnforklaring:

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF STÅL (CD2)
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STROPPER

• Fastgør overdelen til den overliggende konstruktion med en c/c-
afstand på 900 mm. 

• Fastgør underdelen til den primære profil.

PRIMÆRE PROFILER

• Forbind de to dele af stropperne med to splitter lige over hinanden.

SAMLING AF CD-PROFILER

• Saml CD-profilerne (både primære og sekundære profiler) ved 
hjælp af samlebeslag.

SEKUNDÆRE PROFILER

• Placer et krydsbeslag på den primære profil.

• Pres den underliggende sekundære profil ind i krydsbeslaget. 

• Juster placeringen af de sekundære profiler, og lås krydsbeslaget.

• Se afstandene i figur 1.

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF STÅL (CD2)
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300 mm

300 mm
200 mm

600 mm

600 mm
200 mm

300 mm

300 mm

900 mm

450 mm

300 mm

300 mm

200 mm

SPARTLING AF SKRUEHULLER
• Kontrollér, at skruerne er undersænkede.
• Påfør spartelmasse (Uniflott Finish eller Easy Filler). Overfyld lidt. 
• Vi anbefaler brug af Knauf Danogips „Akustisk spartel til huller“ for 

at undgå, at der kommer spartelmasse i perforeringshullerne.

EVT. UDSPARTLING AF PERFORERINGSHULLER
• Perforeringshullerne sprayes først med dybdegrunder og spartles ud 

med Knauf Uniflott og til slut med Knauf Uniflott Finish.

SKRUEAFSTANDE 900 X 2400 (TANGENT) 

Fastgør pladerne i henhold til skabelonen herover.

SPARTLING
• Påfør det første lag spartelmasse (Easy filler light). Sørg for at det 

bliver trykket helt ind mellem pladekanterne, hvis der er luft mellem 
disse.

• Undgå spartelmasse i perforeringshullerne. Perforerings-hullerne kan 
evt maskeres med en sensitiv malertape, man må dog på forhånd 
sikre sig, at tapen kan fjernes igen uden at skade kartonoverfladen. 

• Læg sparteltape i den våde spartelmasse.
• Den første spartling og ilægning af sparteltape kan udføres i en 

enkelt og meget let arbejdsgang ved hjælp af en Mini- Bazooka. 
(Ved brug at Knauf Mini-Bazooka anvendes Knauf Easy Filler Tool 
spartel)

• Lad spartelmassen tørre. Sørg for, at spartelmassen er gennemtør 
inden slibning. Slib med fint sandpapir. Undgå at ødelægge 
kartonoverfladen. 

• Påfør andet lag spartelmasse (Easy Filler Light).
• Lad spartelmassen tørre. Sørg for, at spartelmassen er gennemtør 

inden slibning. Slib med fint sandpapir. Undgå at ødelægge 
kartonoverfladen.

• Påfør tredje lag spartelmasse (Easy Filler Light). Sørg for, at 
spartelmassen er gennemtør inden slibning. Slib med fint sandpapir 
til overfladen er helt jævn. Undgå at ødelægge kartonoverfladen.

SKRUEAFSTANDE 1200 X 2400

• Fastgør pladerne i henhold til skabelonen herover.

SKRUEAFSTANDE 900 X 2700
• Fastgør pladerne i henhold til skabelonen herover. OBS: For Micro 

MIF anbefales det at skruerne inde i perforeringfeltet placeres i 
perforeringshullerne.

MONTERING
• Monter den første række plader efter en snor
• Se afstande på figur 1 side 86 - 88 afhængig af forskalling. 

Skruerne placeres 10 mm fra langkanter og 15 mm fra endekanter. 
• Pladernes længde og bredde har en tolerance på +0/-4 mm. 

Ved montage skal man derfor tage hensyn til perforeringsfelternes 
placering, så disse flugter i begge retninger.  Dette kan betyde at 
der kan blive op til 4 mm mellem pladekanterne.

• Tildan elementerne fra forsiden med en fintandet sav.
• Som hovedregel skal Designpanel altid monteres, så der er 

forsænket kant mod forsænket kant. Dette gælder også for friser. 
Anvend f.eks. Plan-4 board til frisen.

• Kan samlinger med skårne kanter ikke undgås, skal det udføres, så 
der er skåret kant mod skåret kant. Disse kanter skal dels brækkes 
med sandpapir og primes før montage. Der skal holdes en afstand 
mellem pladekanterne, så der fremkommer en fuge på 3-5 mm.

• Fugen udspartles efterfølgende med Knauf Uniflott (uden 
papirstrimmel).

• Som alternativ til friseplader kan man lade de perforerede 
Designpaneler gå helt til væg og så spartle perforeringshullerne 
ud, hvor man ønsker en uperforeret overflade. Perforeringshullerne 
sprayes da først med dybdegrunder og spartles ud med Knauf 
Uniflott og til slut med Knauf Uniflott Finish.

= 1. spartling

= sparteltape

= 2. spartling

= 3. spartling

MONTAGEVEJLEDNING - PLADER OG SPARTLING
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MALING

• Sørg for, at spartelmassen er gennemtør, og at overfladen er jævn 
og fri for støv.

• Grunding skal ske i overensstemmelse med malingproducentens 
anvisninger.

• Påfør malingen med rulle, så lyddugen på de perforerede plader 
ikke forsegles. Anvend en fin mohair-rulle.

• Sørg for, at malingen ikke er for tyktflydende, og undgå at påføre 
for meget maling ad gangen.

• Sprøjtemaling kan ikke anbefales, da det kan påvirke pladernes 
akustiske egenskaber.

AKUSTIK

• En perforeret gipsplade mister sin akustiske funktion, hvis 
akustikhullerne blokeres (dette gælder for- og bagside af pladen).

• En eventuel dampspærre skal derfor altid anbringes bag 
forskallingen, så den ikke kommer i kontakt med den perforerede 
plades bagside.

• Ved montering af Designpanel under et fast loft anbefales det at 
udfylde hulrummet mellem pladens bagside og forskallingen med 
mineraluld. Dette er primært af hensyn til lydabsorptionen ved de 
lave frekvenser.

BRAND

• Hvis der er krav om BD30, skal anvisningerne følges for denne 
konstruktion.

• Forskallingen skal dimensioneres i henhold til den aktuelle 
belastning og bør minimum være 45 mm bred. I forbindelse med 
BD30-konstruktioner skal der anvendes 25 x 100 mm forskalling.

MONTAGEVEJLEDNING - MALING

BUEDE PANELER

Kom vand på forsiden, og vent 30 minutter. 
Panelet kan eventuelt dækkes med plastik, så 
det bedre kan absorbere vandet.

Placer panelet over en skabelon. Fastgør panelet på den ene side 
af skabelonen. For at minimere risikoen for mug/skimmeldannelse 
undervejs i processen bør der foretages en hurtig udtørring af 
panelerne: Sørg for god ventilation med

stort luftskifte og relativ høj temperatur.

Panelerne kan med fordel forbukkes og

udtørres før montage.

Pres panelet mod skabelonen ved hjælp af 
en lægte, som flyttes 100 mm ad gangen. 
Fastgør panelet på den anden side af 
skabelonen. Sørg for, at panelet er helt tør 
før montage eller før konstruktionen lukkes.
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Mineraluld

Forskalling

Forskalling

Forskalling

Forskalling

Mineraluld

Mineraluld

Mineraluld

Dampspærre

Dampspærre

Dampspærre

Dampspærre

Spartling, forsænkede kanter

Spartling, forsænkede kanter

Mineraluld

Designpanel

Designpanel

Designpanel

Designpanel

DETALJER

DESIGNPANEL MED 1 LAG FORSKALLING

DESIGNPANEL MED TVÆRFORSKALLING



DESIGNPANEL

Knauf Danoline akustiske fastmonterede gipslofter 93

PRODUKTNAVN SAP NR. B x L x H (mm) Forbrug pr. m²

Ti
lb

eh
ør

 fo
r s

ys
te

m
 C

D
2

Primær / sekundær  
CD 60/27-profil 3294 60 x 4000 x 27 4,6 m

Vægskinne UD 28/27 181589 28 x 3000 x 27 1,0*

Samlebeslag 
CD 60/27 181080 59 x 80 x 28 1,1 stk.

Krydsbeslag 3446 - 3,3 stk.

Nonius split 198907 - 2,6 stk.

Nonius-strop underdel 198904 - 1,3 stk.

Nonius-strop overdel 85 mm 198905 125 - 185

   1,3 stk.

Nonius-strop overdel 135 mm 198906 135 - 235

Nonius-strop overdel 235 mm 198923 235 - 340

Nonius-strop overdel 340 mm 198924 340 - 440

Nonius-strop overdel 440 mm 198925 440 - 540

Nonius-strop overdel 540 mm 198926 540 - 640

Nonius-strop overdel 640 mm 198927 640 - 740

Nonius-strop overdel 740 mm 198928 740 - 840

Nonius-strop overdel 840 mm 198929 840 - 940

Nonius-strop overdel 940 mm 198930 940 -1040

Ti
lb

eh
ør

  f
or

 s
ys

te
m

 P
45

-S
25

 

MSK 70 Vægliste 181029
181030

2500
3600 1,0 m*

P45 Primær profil 181684 3600 0,85 m

S25/85 Sekundær profil 181685 3800 3,6 m

F/F13 Skrue 2017 13 8 stk.

Skrue (SN 3,5 x 30) 3503 3,5 x 30 20 stk.

Easy Filler Light 235309 - 0,35 kg

Uniflott Finish 129801 8 kg ≤ 0,1 kg

Sparteltape 314828 - 1,5 m

Mini Bazooka 181232 - -

Spartelkniv 73962 - -

TILBEHØR
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* Ikke lagervare

Følgende perforeringsmønstre kan fås for Designpanel Globe, Quadril og Micro 900 x 2700 mm.

Følgende perforeringsmønstre kan fås for Designpanel Globe, Quadril og Micro 1200 x 2400 mm.

G1F, Q1F, M1F Perforerings-
procent A B C D E

Designpanel G1F 9.8% 60 780 60 780 120

Designpanel Q1F 13% 60 780 60 780 120

Designpanel M1F 9.8% 62.5 775 62.5 775 125

G2F, Q2F, M2F Perforerings-
procent A B C D E

Designpanel G2F 7.4% 60 330 60 330 120

Designpanel Q2F 10.2% 60 330 60 330 120

Designpanel M2F 7.1% 62.5 325 62.5 325 125

G2F, Q2F, M2F Perforerings-
procent A B C D E

Designpanel G2F 8.6% 60 480 60 480 120

Designpanel Q2F 11.6% 60 480 60 480 120

Designpanel M2F 8.4% 62.5 475 62.5 475 125

MØNSTRE DESIGNPANEL 900 X 2700

G1F, Q1F, M1F

G2F*, Q2F, M2F

G2F, Q2F,  M2F

MØNSTRE DESIGNPANEL 1200 X 2400



DESIGNPANEL

Knauf Danoline akustiske fastmonterede gipslofter 95

2260
2400

60
180

120
900

70 

1060
2400

60
180

120
900

70 140

460
2400

460

60
180

120
900

70 140140

Følgende perforeringsmønstre kan fås for Designpanel Tangent 900 x 2400 mm.

Perforeringsprocent

T3L1 15.8%

Perforeringsprocent

T3L2 15.0%

Perforeringsprocent

T3L4 13.3%

G1F, Q1F, M1F Perforerings-
procent A B C D E

Designpanel G1F 9.8% 60 780 60 780 120

Designpanel Q1F 13% 60 780 60 780 120

Designpanel M1F 9.8% 62.5 775 62.5 775 125

MØNSTRE DESIGNPANEL 900 X 2400

T3L1

T3L2

T3L4
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TECTOPANEL
FASTMONTERET LOFT

Akustisk loft- og vægbeklædning med stor fleksibilitet. Et tomt 
lærred, der giver mange muligheder for kreativt design. Fås i 
mange forskellige størrelser. Velegnet til at blive buet på stedet 
eller leveret færdigformet fra fabrikken.
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FASTMONTERET LOFT

TECTOPANEL
STØRRELSER
400 x 600 x 9,5 mm R
600 x 600 x 12,5 mm G, M, T, R
600 x 2400 x 12,5 mm R
Andre størrelser fås på bestilling

OVERFLADE
Ubehandlet

DANSK INDEKLIMA MÆRKNING (DIM)
Indeklimaværdi: 10 dage. Partikelafgivelse: lav (< 0,75 mg). 

RENGØRING
Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Fjernelse af 
mærker afhænger af den anvendte maling, selvom en fugtig 
klud ved normal rengøring med neutrale rengøringsmidler 
normalt er tilstrækkeligt til at fjerne mindre mærker. I tilfælde 
af vanskelige mærker, eller hvis der opstår tvivl, henvises til 
malingproducentens anbefalinger.

INDEKLIMA
Produktet er designet til at fungere under normale 
anvendelsesbetingelser. Testet ved 90 % RH og 30° C. Produktet 
kan tåle omgivelsestemperaturer op til 50° C.
Aktiv luftrensning med Cleaneo-teknologien.

BÆREDYGTIGHED 
• Produceret af 100% genanvendelige materialer.
• Produktet har lang servicetid, da det kan genmales uden 

påvirkning af akustik.
• Tredjeparts miljøvaredeklaration kan downloades på  

knauf.dk/tectopanel.
• 30 års garanti kan downloades på knauf.dk/tectopanel.

LYSREFLEKSION
Afhænger af den maling, der anvendes på stedet.

BÆREEVNE
1 / A / Ingen last
2 / B / Ingen last

BRANDTEKNISK KLASSE
Klasse 1
K110

A2-s1,d0
BD 30

ROBUSTHED
Fremstillet af robust glasfiberforstærket materiale med 
fremragende trykstyrke og kan derfor anvendes både på vægge 
og lofter. Under normale anvendelsesbetingelser bevares 
produktets egenskaber, og der sker ingen nedbrydning af 
materialet over tid. 

VÆGT
Vejledende vægt pr. plade: 7,70 – 9,90 kg/m² afhængig af 
type perforering.

CERTIFIKATER
 − Overensstemmelseserklæring 

(EN 14190)

 − Dansk Indeklima Mærkning
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1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

α 

Hz
400020001000500250125

α 0,70 0,80 0,75 0,60 0,500,35

α

α

0,65 0,70 0,65 0,60 0,600,40

α

0,70 0,95 0,95 0,85 0,850,35

0,15 0,05 0,05 0,05 0,050,30

Globe, 65 mm konstruktionsdybde, 50 mm mineraluld αw: 0,65, NRC: 0,70
Micro, 65 mm konstruktionsdybde, 50 mm mineraluld αw: 0,65, NRC: 0,60

Tangent, 65 mm konstruktionsdybde, 50 mm mineraluld αw: 0,95, NRC: 0,85

Regula, 65 mm konstruktionsdybde, 50 mm mineraluld αw: 0,10, NRC: 0,05

AKUSTIK KANTER

Akustiske data for alternative konstruktioner kan findes 
under „Værktøjer -> Absorptionsdata“ på knauf.dk

FASTMONTERET LOFT

TECTOPANEL

Kant B 
(AFFASEDE KANT)
Synlige samlinger

Til Globe, Micro og Tangent
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PERFORERING
Fås også uperforeret (Regula). 
Andre perforeringsmønstre fremstilles efter ordre.

Globe, Ø6 mm,  
15 mm c/c
Perforering: 9-11%

Micro, 3 x 3 mm,  
8,3 mm c/c
Perforering: 9,5-10,7%

Tangent, 4 x 14 mm,  
10/20 mm c/c
Perforering: 21,1-21,3%
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A

C

B

300 mm

300 mm

200 mm

1000 mm

•
Fig. 1

Forskallingen skal være min. 60 mm 
bred ved de korte endesamlinger (ved 
brug af træforskalling; stålforskalling 
kan være min. 45 mm). Den resterende 
forskalling kan være 45 mm bred.

Tegnforklaring:

A = Maks. 300 mm B = Maks. 200 mm C = Maks. 300 mm
Skrue (SN 3,5 x 30)

Pladekant

God praksis: Forsigtig håndtering af pladerne vil forhindre skader og urene overflader inden maling og derved sikre et godt slutresultat.

FORSKALLING

• Forskalling kan, afhængig af aktuelle brandkrav, være i træ eller 
stål.

• Forskallingen bør have en bredde på min. 50 mm.

• Se også afsnittene „Brand“ og „Akustik“ på næste side.

LOFTINDDELING

• Del loftfladen ind fra midten af rummet eller i henhold til loftplanen.

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ
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Max 400 mm

A B

C D

E G

G

F

•

Fig. 1

LOFTINDDELING

• Del loftfladen ind fra midten af rummet eller i henhold til loftplanen.

• Bemærk, at der skal etableres dilatationsfuger på store loftflader 
i begge retninger med et maksimalt interval på 15 meter. 
Detailtegninger kan ses på knauf.dk.

• Hvis forholdene tyder på en øget risiko for bevægelse i en bygning, 
skal der tages hensyn til dette ved at reducere afstanden mellem 
dilatationsfugerne.

MONTAGE AF VÆGLISTEN

• Mærk af.

• Monter væglisten MSK70. Vælg befæstigelse efter underlaget.

PRIMÆRE PROFILER/STROPPER

• Monter primære profiler hver 1200 mm (maks.).

• Brug faste eller justerbare stropper. Forbind stropperne til de 
primære profiler med 2 skruer (F/F 13).

SEKUNDÆRE PROFILER

• Monter de sekundære profiler til de primære profiler hver 300 mm. 
Brug 2 skruer (F/F 13) i hver samling.

Primær profil P45
Sekundær profil S25/85
Vægliste profile MSK 70
Skrue (F/F 13)
Strop (ikke Knauf Danoline)

God praksis: Forsigtig håndtering af pladerne vil forhindre skader og urene overflader inden maling og derved sikre et godt slutresultat.

A = Maks. 300 mm B = Maks. 300 mm

C = Maks. 1200 mm D =  Maks.1200 mm

E = Maks. 1200 mm F = Maks. 1200 mm

G = Min. 80 mm 

Tegnforklaring:

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF STÅL (P45-S25)
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A B

C D

E G

H

F

Max 400 mm

God praksis: Forsigtig håndtering af pladerne vil forhindre skader og urene overflader inden maling og derved sikre et godt slutresultat.

Vægliste UD 28/27

CD-profil 60/27

Krydsbeslag

Nonius-strop (typen afhænger af indbygningshøjden)

Pladekant

LOFTINDDELING

• Del loftfladen ind fra midten af rummet eller i henhold til loftplanen.

MONTAGE AF VÆGLISTEN

• Mærk af.

• Monter væglisten UD 28/27. Vælg befæstigelse efter underlaget.

A = Maks. 300 mm B = Maks. 300 mm

C = Maks. 900 mm D =  Max.900 mm

E = Maks. 900 mm F = Maks. 900 mm

G = Min. 80 mm H = Min. 80 mm

Tegnforklaring:

• Skrue SN 3.5 x 30

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF STÅL (CD2)
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STROPPER

• Fastgør overdelen til den overliggende konstruktion med en c/c-
afstand på 900 mm.

• Fastgør underdelen til den primære profil.

PRIMÆRE PROFILER

• Forbind de to dele af stropperne med to splitter lige over hinanden.

SAMLING AF CD-PROFILER

• Saml CD-profilerne (både primære og sekundære profiler) ved 
hjælp af samlebeslag.

SEKUNDÆRE PROFILER

• Placer et krydsbeslag på den primære profil.

• Pres den underliggende sekundære profil ind i krydsbeslaget. 

• Juster placeringen af de sekundære profiler, og lås krydsbeslaget. 
See afstandene i figur 1.

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF STÅL (CD2)
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MALING

• Kontrollér, at spartelmassen er gennemtør, og overfladen er fri for 
støv.

• Grunding skal ske i overensstemmelse med malingproducentens 
anvisninger.

• Brug en fin korthåret mohair-rulle til påføring af malingen.

• Sørg for, at malingen ikke er for tyk, og undgå at påføre for 
meget maling på én gang, så den ikke laver en „film“ over 
perforeringshullerne.

AKUSTIK

• En perforeret gipsplade mister sin akustiske funktion, hvis 
akustikhullerne blokeres (dette gælder for- og bagside af pladen).

• En eventuel dampspærre skal derfor altid placeres mellem spæret 
og forskallingen, så dampspærren ikke kommer i kontakt med den 
perforerede plades bagside.

• Ved montering af Tectopanel under et fast loft, kan det være 
nødvendigt at lægge mineraluld (Knauf Danoline tilbyder 
plastemballeret mineraluld) i hulrummet mellem pladens bagside 
og det faste loft. Dette er primært af hensyn til lydabsorptionen 
ved de lave frekvenser. 

BRAND

• Hvis der er krav om BD30, skal anvisningerne for denne 
konstruktion følges.

SPARTLING AF SKRUEHULLER

• Kontrollér, at skruerne er undersænkede.

• Påfør spartelmasse (Uniflott Finish eller Easy Filler). Overfyld lidt. 

• Vi anbefaler brug af Knauf Danogips „Akustisk spartel til huller“ for 
at undgå, at der kommer spartelmasse i perforeringshullerne.

SLIBNING

• Kontrollér, at spartelmassen er gennemtør.

• Slib med fint sandpapir, til overfladen er helt jævn. Undgå at 
ødelægge kartonoverfladen

ELEMENTINDDELING

• Monter panelerne fra midten af rummet.

• Monter den første række efter en snor.

TILDANNELSE

• Tildan elementerne fra forsiden med en fintandet sav.

MONTAGEVEJLEDNING - PLADER OG SPARTLING
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BUEDE PANELER

Kom vand på forsiden, og vent 30 minutter. 
Panelet kan eventuelt dækkes med plastik, så 
det bedre kan absorbere vandet.

Placer panelet over en skabelon. Fastgør panelet på den ene side 
af skabelonen. For at minimere risikoen for mug/skimmeldannelse 
undervejs i processen bør der foretages en hurtig udtørring af 
panelerne: Sørg for god ventilation med

stort luftskifte og relativ høj temperatur.

Panelerne kan med fordel forbukkes og

udtørres før montage.

Pres panelet mod skabelonen ved hjælp af 
en lægte, som flyttes 100 mm ad gangen. 
Fastgør panelet på den anden side af 
skabelonen. Sørg for, at panelet er helt tør 
før montage eller før konstruktionen lukkes.
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Forskalling

Forskalling

Forskalling

Forskalling

Dampspærre

Dampspærre

Dampspærre

Dampspærre

Mineraluld

Mineraluld

Mineraluld

Mineraluld

Mineraluld

Tectopanel

Tectopanel

Tectopanel

Tectopanel

DETALJER

TECTOPANEL MED 1 LAG FORSKALLING

TECTOPANEL MED TVÆRFORSKALLING
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PRODUKTNAVN SAP NR. B x L x H (mm) Forbrug pr. m²

Ti
lb

eh
ør

 fo
r s

ys
te

m
 C

D
2

Primær / sekundær  
CD 60/27-profil 3294 60 x 4000 x 27 4,6 m

Vægskinne UD 28/27 181589 28 x 3000 x 27 1,0*

Samlebeslag 
CD 60/27

181080 59 x 80 x 28 1,1 stk.

Krydsbeslag 3446 - 3,3 stk.

Nonius split 198907 - 2,6 stk.

Nonius-strop underdel 198904 - 1,3 stk.

Nonius-strop overdel 85 mm 198905 125 - 185

   1,3 stk.

Nonius-strop overdel 135 mm 198906 135 - 235

Nonius-strop overdel 235 mm 198923 235 - 340

Nonius-strop overdel 340 mm 198924 340 - 440

Nonius-strop overdel 440 mm 198925 440 - 540

Nonius-strop overdel 540 mm 198926 540 - 640

Nonius-strop overdel 640 mm 198927 640 - 740

Nonius-strop overdel 740 mm 198928 740 - 840

Nonius-strop overdel 840 mm 198929 840 - 940

Nonius-strop overdel 940 mm 198930 940 -1040

Ti
lb

eh
ør

  f
or

 s
ys

te
m

 P
45

-S
25

 

MSK 70 Vægliste 181029
181030

2500
3600 1,0 m*

P45 Primær profil 181684 3600 0,85 m

S25/85 Sekundær profil 181685 3800 3,6 m

F/F13 Skrue 2017 13 8 stk.

Skrue (SN 3,5 x 30) 3503 3,5 x 30 20 stk.

Easy Filler Light 235309 - ≤ 0,1 kg

Uniflott Finish 129801 8 kg ≤ 0,1 kg

Spartelkniv 73962 - -

*Afhængig af værelsets størrelse

TILBEHØR



Baccarat Gymnasium, Frankrig, Contrapanel, Globe
Arkitekt: Salaignac - Camarra architecture office

 

CONTRAPANEL
FASTMONTERET LOFT

Akustik og slagfasthed i én løsning. Testet i henhold til DIN 
18 032 (EN 13 964) – de strengeste krav til slagfasthed. 
Foliebelagt overflade – let at rengøre.
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FASTMONTERET LOFT

CONTRAPANEL
STØRRELSER
600 x 1200 x 12,5 mm

OVERFLADE
Foliebelagt med imprægneret hvidt papir 
Glans 10 
Testet for kemikaliebestandighed iht. DIN 68 861, FIRA BS 
3962 og NEMA LD-3-1991

DANSK INDEKLIMA MÆRKNING (DIM)
Indeklimaværdi: 10 dage. Partikelafgivelse: lav (< 0,75 mg). 

RENGØRING
Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Mærker kan 
fjernes med en fugtig klud under normal rengøring med neutrale 
rengøringsmidler.

INDEKLIMA
Produktet er designet til at fungere under normale 
anvendelsesbetingelser. Testet ved 90 % RH og 30° C. Produktet 
kan tåle omgivelsestemperaturer op til 50° C.
Aktiv luftrensning med Cleaneo-teknologien.

BÆREDYGTIGHED 
• Produceret af 100% genanvendelige materialer.
• Produktet har lang servicetid, da det kan genmales uden 

påvirkning af akustik.
• Tredjeparts miljøvaredeklaration kan downloades på  

knauf.dk/contrapanel.
• 30 års garanti kan downloades på knauf.dk/contrapanel.

LYSREFLEKSION
Globe: 74,1%
Regula: 86,3%

BÆREEVNE
1 / B / Ingen last
2 / B / 30N

BRANDTEKNISK KLASSE
Klasse 1
K110

B-s1,d0

ROBUSTHED
Robust og smudsafvisende overflade. Produktet er fremstillet af 
robust glasfiberforstærket materiale med fremragende trykstyrke 
og kan derfor anvendes både på vægge og lofter. Under normale 
anvendelsesbetingelser bevares produktets egenskaber, og der 
sker ingen nedbrydning af materialet over tid. 

VÆGT
Vejledende vægt pr. plade: 8,50 – 9,40 kg/m² afhængig af 
type perforering.

CERTIFIKATER
 − DIN 4102-2-brandklassificering

 − MPA-certifikat – slagfasthed

 − Overensstemmelseserklæring 

(EN 14190)

 − Dansk Indeklima Mærkning
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1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

α 

Hz
400020001000500250125

α 0,65 0,80 0,65 0,55 0,450,45

α 0,20 0,10 0,05 0,05 0,050,40

Globe, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,60, NRC: 0,65

Regula, 200 mm nedhængning uden mineraluld αw: 0,10, NRC: 0,05

SLAGFASTHED
Contrapanel er specielt konstrueret til at opfylde de strenge 
krav til loftsbeklædningen i intensivt anvendt byggeri som f.eks. 
sportshaller og gymnastiksale.

Panelerne viser ingen synlig deformation efter slagfasthedstest i 
henhold til EN 13964 eller DIN 18032.

Contrapanel opfylder de strengeste klasse 1-krav i henhold til 
EN 13964 for slagfaste loftbeklædninger, hvorfor produktet er 
ideelt til selv håndbold- eller hockeybaner.

AKUSTIK KANTER

Akustiske data for alternative konstruktioner kan findes 
under „Værktøjer -> Absorptionsdata“ på knauf.dk

Kant B 
(AFFASEDE KANT)
Synlige samlinger

Til Globe

FASTMONTERET LOFT

CONTRAPANEL
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PERFORERING
Fås også uperforeret (Regula).

Globe, Ø6 mm,  
15 mm c/c
Perforering G1F: 10,2%
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Fig. 1

A B

C D

F

H

GE

•

Max 400 mm

Vægliste UD 28/27

CD-profil 60/27

Krydsbeslag

Nonius-strop (typen afhænger af indbygningshøjden)

Hvid skrue WS25S

Pladekant

Tegnforklaring:

Fig. 1

A = Maks. 200 mm B = 200 mm    C = Maks. 900 mm

D = Maks. 900 mm E = Maks. 900 mm F = Maks. 900 mm mm

G = Min. 80 mm H = Min. 80 mm 

God praksis: Brug af rene bomuldshandsker under håndtering af loftelementerne sikrer et godt resultat og et loft uden mærker efter fingre.

LOFTINDDELING

• Del loftfladen ind fra midten af rummet eller i henhold til loftplanen.

MONTAGE AF VÆGLISTEN

• Mærk af.

• Monter vægliste UD 28/27 med en maksimal skrueafstand på 400 
mm. Vælg befæstigelse efter underlag.

STROPPER

• Fastgør overdelen til den overliggende konstruktion med en c/c-
afstand på 900 mm.

• Fastgør underdelen til den primære profil.

PRIMÆRE PROFILER

• Forbind de to dele af stropperne med to splitter lige over hinanden.

• Anbring de primære profiler i en afstand på maks. 900 mm fra 
hinanden.

MONTAGEVEJLEDNING
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Min 15 mm

200 mm

200 mm

TILDANNELSE

• Tildan elementerne fra forsiden med en fintandet sav.

SEKUNDÆRE PROFILER

• Placer et krydsbeslag på den primære profil.

• Pres den underliggende sekundære profil ind i krydsbeslaget. Placer 
sekundære profiler med en c/c-afstand på 200 mm.

• Juster placeringen af de sekundære profiler, og lås krydsbeslaget.

MONTAGE

• Bær altid bomuldshandsker ved håndtering af pladerne.

• Marker skrueplaceringerne på Contrapanelet. Anvend eventuelt den 
medfølgende skabelon til dette.

• Monter elementerne fra midten. Monter den første række efter en 
snor.

• Fastgør skruer mindst 15 mm fra elementets kant med en c/c-
afstand på 200 mm.

• Brug hvide skruer.

SAMLING AF CD-PROFILER

• Saml CD-profilerne (både primære og sekundære profiler) ved 
hjælp af samlebeslag.

• Samlingerne kan udføres som stødsamlinger.

MONTAGEVEJLEDNING
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Sekundær CD-profil

Primær CD-profil Krydsbeslag

Vægliste UD

Vægliste UD

Primær CD-profil

Sekundær CD-profil Hvid skrue

Nonius-strop

Nonius-strop

Contrapanel

Contrapanel

DETALJER

CONTRAPANEL PÅ CD2-SYSTEM
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PRODUKT-NAVN SAP NR. B x L x H (mm)

Primær / sekundær  
CD 60/27-profil 3294 60 x 4000 x 27

Vægskinne UD 28/27 181589 28 x 3000 x 27

Samlebeslag 
CD 60/27

181080 59 x 80 x 28

Krydsbeslag 3446 -

Nonius split 198907 -

Nonius-strop, underdel 198904 -

Nonius-strop, overdel 85 mm 198905 125 - 185

Nonius-strop, overdel 135 mm 198906 135 - 235

Nonius-strop, overdel 235mm 198923 235 - 340

Nonius-strop, overdel 340mm 198924 340 - 440

Nonius-strop, overdel 440mm 198925 440 - 540

Nonius-strop, overdel 540mm 198926 540 - 640

Nonius-strop, overdel 640mm 198927 640 - 740

Nonius-strop, overdel 740mm 198928 740 - 840

Nonius-strop, overdel 840mm 198929 840 - 940

Nonius-strop, overdel 940mm 198930 940 -1040

Hvidmalet skrue WS32T
 - til 1 lag på træ

198794 32

Hvidmalet skrue WS42T
 - til 2 lag på træ

199109 42

Hvidmalet skrue WS25S 
- til 1 lag på stål

219774 25

Hvidmalet skrue WS38S 
- til 2 lag på stål

219780 38

TILBEHØR



Tegnestuen Virumgården, Torstorp Plejecenter, Danmark, Danopanel, Globe

 

DANOPANEL
FASTMONTERET LOFT

Færdigmalet overflade og skjulte monteringsbeslag giver en 
hurtig og nem loftløsning, der ikke kræver spartling eller maling.
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FASTMONTERET LOFT

DANOPANEL
STØRRELSER
600 x 600 x 12,5 mm

OVERFLADE
Standard hvidmalet overflade 
(nærmeste match RAL 9003, glans 5)
Andre farver fås på bestilling

DANSK INDEKLIMA MÆRKNING (DIM)
Indeklimaværdi: 10 dage. Partikelafgivelse: lav (< 0,75 mg). 

RENGØRING
Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Mærker kan 
fjernes med en fugtig klud under normal rengøring med neutrale 
rengøringsmidler.

INDEKLIMA
Produktet er designet til at fungere under normale 
anvendelsesbetingelser. Testet ved 90 % RH og 30° C. Produktet 
kan tåle omgivelsestemperaturer op til 50° C.
Aktiv luftrensning med Cleaneo-teknologien.

BÆREDYGTIGHED 
• Produceret af 100% genanvendelige materialer.
• Produktet har lang servicetid, da det kan genmales uden 

påvirkning af akustik.
• Tredjeparts miljøvaredeklaration kan downloades på  

knauf.dk/danopanel.
• 30 års garanti kan downloades på knauf.dk/danopanel.

LYSREFLEKSION
Globe: 72,8% 
Micro: 72,1%
Regula: 82,6%

BÆREEVNE
1 / A / Ingen last
2 / B / Ingen last

BRANDTEKNISK KLASSE
Klasse 1
K110

A2-s1,d0
BD 30

ROBUSTHED
Fremstillet af robust glasfiberforstærket materiale med 
fremragende trykstyrke. Under normale anvendelsesbetingelser 
bevares produktets egenskaber, og der sker ingen nedbrydning 
af materialet over tid.

VÆGT
Vejledende vægt pr. plade: 8,50 – 9,40 kg/m² afhængig af 
type perforering.

CERTIFIKATER
 − Overensstemmelseserklæring 

(EN 14190)

 − Dansk Indeklima Mærkning
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1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

α 

Hz
400020001000500250125

α 0.70 0.80 0.75 0.60 0.500.35

α 0.60 0.65 0.65 0.60 0.550.40

α 0.15 0.05 0.05 0.05 0.050.30
Globe, 65 mm nedhængning, 50 mm mineraluld αw: 0,65, NRC: 0,70

Micro, 65 mm nedhængning, 50 mm mineraluld αw: 0,65, NRC: 0,60

Regula, 65 mm nedhængning, 50 mm mineraluld αw: 0,10, NRC: 0,05

AKUSTIK KANTER

Akustiske data for alternative konstruktioner kan findes 
under „Værktøjer -> Absorptionsdata“ på knauf.dk

Kant B 
(AFFASEDE KANT)
SYNLIGE SAMLINGER

Til Globe oG Micro

FASTMONTERET LOFT

DANOPANEL
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PERFORERING
Fås også uperforeret (Regula). 
Andre perforeringsmønstre fremstilles efter ordre.

Globe, Ø6 mm,  
15 mm c/c
Perforering: 10,2%

Micro, 3 x 3 mm,  
8,3 mm c/c
Perforering: 10,2%
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•

B

A

Forskalling (min. 70 mm brede)

Kambeslag (formonteret i Danopanel)

Skrue WS32T

Pladekant

Tegnforklaring:

A = Maks. 300 mm B = 300 mm

Fig. 1

LOFTINDDELING

• Del loftfladen ind fra midten af rummet eller i henhold til loftplanen.

• Trælægterne skal være mindst 70 mm brede med en c/c-afstand på 
300 mm.

• Den faktiske loftkonstruktion bør afgøres af de lokale 
byggeregulativer.

ELEMENTINDDELING

• Bær altid bomuldshandsker ved håndtering af pladerne.

• Monter elementerne fra midten af rummet.

• Monter den første række efter en snor.

MONTAGE

• Fastgør elementerne ved at fastgøre skruerne gennem hullerne i 
kambeslagene. Brug f.eks. skrue RA25 eller TA35.

• Det er vigtigt, at skruerne sidder vinkelret på underlaget, så hovedet 
fylder mindst muligt.

MONTAGE AF FØLGENDE ELEMENTER

• Monter de næste elementer ved at skyde kambeslagene ind bag 
den/de foregående plade(r) og skrue skruerne gennem hullerne i 
de frie kambeslag.

God praksis: Brug af rene bomuldshandsker under håndtering af loftelementerne sikrer et godt resultat og et loft uden mærker efter fingre.

MONTAGEVEJLEDNING
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TILDANNELSE

• Tildan elementerne fra forsiden med en fintandet sav.

• Hvis der er monteret kambeslag, hvor elementet skal skæres, skal 
de først fjernes.

• Tag fat i beslaget med en tang, og vrid det forsigtigt af.

• Et nyt kambeslag kan trykkes på plads med en kambeslagstang, 
som kan fås fra Knauf Danoline.

AKUSTIK

• En perforeret gipsplade mister sin akustiske funktion, hvis 
akustikhullerne blokeres (dette gælder for- og bagside af pladen).

• En eventuel dampspærre skal derfor altid placeres mellem spær 
og forskalling, så dampspærren ikke kommer i kontakt med den 
perforerede plades bagside.

• Ved montering af Danopanel under et fast loft kan det være 
nødvendigt at lægge mineraluld (Knauf Danoline tilbyder 
plastemballeret mineraluld) i hulrummet mellem pladens bagside og 
det faste loft. Dette er primært af hensyn til lydabsorptionen ved de 
lave frekvenser.

• En perforeret gipsplade er afhængig af et akustisk hulrum bag den 
for at opnå de akustiske egenskaber.

MONTAGE AF DE SIDSTE ELEMENTER

• Fastgør den sidste række direkte gennem pladerne med hvide 
skruer WS32T.

• Monter ekstra masonite strimler for at kompensere for 
kambeslagenes tykkelse.

• Montagen kan afsluttes med en underliggende skyggeliste. Der 
kan bruges hvide skruer til at fastgøre den sidste plade, eller 
skruehovederne kan efterfølgende spartles, slibes og males.  

MONTAGEVEJLEDNING



DANOPANEL

122    Knauf Danoline akustiske fastmonterede gipslofter

Mineraluld

Mineraluld

Mineraluld

Mineraluld

Hvid skrue

Hvid skrue

Dampspærre

Dampspærre

Forskalling

Forskalling

Krydsfinerstrimmel
eller masonite strimmel

Krydsfinerstrimmel
eller masonite strimmel

Hvid skrue

Hvid skrue

Mineraluld

Mineraluld

Dampspærre

Dampspærre

Forskalling

Forskalling

Krydsfinerstrimmel
eller masonite strimmel

Krydsfinerstrimmel
eller masonite strimmel

Danopanel

Danopanel

Danopanel

Danopanel

DETALJER

DANOPANEL PÅ 1 LAG FORSKALLING

DANOPANEL PÅ TVÆRFORSKALLING
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PRODUKTNAVN SAP NR. W x L x H (mm)

Hvidmalet skrue WS32T 198794 32

Skrue TA35 til gipsplader på træ 181354 L: 35 mm / 1.000 stk.

Skrue RA35 til gipsplader på stål 181342 L: 35 mm / 1.000 stk.

Kambeslag BE 13 198368 40 x 55 x 1/10

Reparationssæt
Hvid maling til  
færdigmalede lofter

198956 -

TILBEHØR



Volkswagen Scherer Bilforhandler, Tyskland, Solopanel

 

SOLOPANEL
FASTMONTERET LOFT

Kontinuerlig perforering til kanten giver et flydende og monolitisk 
design. Et udvalg af sammenhængende eller diskrete samlinger. 
Akustisk gipsbeklædning til loft- og vægoverflader.
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FASTMONTERET LOFT

SOLOPANEL
OVERFLADE
Ubehandlet

DANSK INDEKLIMA MÆRKNING (DIM)
Indeklimaværdi: 10 dage. Partikelafgivelse: lav (< 0,75 mg). 

RENGØRING
Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Fjernelse af 
mærker afhænger af den anvendte maling, selvom en fugtig 
klud ved normal rengøring med neutrale rengøringsmidler 
normalt er tilstrækkeligt til at fjerne mindre mærker. I tilfælde 
af vanskelige mærker, eller hvis der opstår tvivl, henvises til 
malingproducentens anbefalinger.

LYSREFLEKSION
Afhænger af den maling, der anvendes på stedet.

INDEKLIMA
Produktet er designet til at fungere under normale 
anvendelsesbetingelser. Testet ved 90 % RH og 30° C. Produktet 
kan tåle omgivelsestemperaturer op til 50° C.
Aktiv luftrensning med Cleaneo-teknologien.

BÆREDYGTIGHED 
• Produceret af 100% genanvendelige materialer.
• Produktet har lang servicetid, da det kan genmales uden 

påvirkning af akustik.
• Tredjeparts miljøvaredeklaration kan downloades på  

knauf.dk/solopanel.
• 30 års garanti kan downloades på knauf.dk/solopanel.

BÆREEVNE
2 / A / Ingen last
2 / B / 30N

BRANDTEKNISK KLASSE
A2-s1,d0

ROBUSTHED
Fremstillet af robust glasfiberforstærket materiale med 
fremragende trykstyrke og kan derfor anvendes både på vægge 
og lofter. Under normale anvendelsesbetingelser bevares 
produktets egenskaber, og der sker ingen nedbrydning af 
materialet over tid.

VÆGT
Vejledende vægt pr. plade: 8,30 – 9,00 kg/m² afhængig af 
type perforering.

CERTIFIKATER
 − Overensstemmelseserklæring (EN 

14190)

 − Dansk Indeklima Mærkning
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1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

α 

Hz
400020001000500250125

α 0,60 0,70 0,60 0,55 0,650,45

α 0,45 0,50 0,45 0,40 0,500,40

α 0,60 0,65 0,60 0,55 0,600,45

α 0,65 0,75 0,65 0,60 0,600,45

α 0,65 0,75 0,65 0,60 0,600,45

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

α 

Hz
400020001000500250125

α 0,65 0,75 0,65 0,60 0,700,45

α 0,60 0,65 0,60 0,50 0,550,45

α 0,65 0,80 0,65 0,50 0,600,45

G6/18, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,45, NRC: 0,45
G8/18, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,60, NRC: 0,60
G10/23, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,60, NRC: 0,60
G12/25, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,65, NRC: 0,65
G15/30, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,65, NRC: 0,65

Q8/18, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,65, NRC: 0,65
G8/12/50, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,60, NRC: 0,60
G12/20/66, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,60, NRC: 0,65

AKUSTIK KANTER

Akustiske data for alternative konstruktioner kan findes 
under „Værktøjer -> Absorptionsdata“ på knauf.dk

FASTMONTERET LOFT

SOLOPANEL

Kant SK
Ingen synlige samlinger

Kant MF
Diskret samling

Kant UFF
Ingen synlige samlinger
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G8/18G6/18

G15/30

G12/20/66

G10/23

Q8/18

Q12/25

G12/25

G8/12/50

PERFORERING

PERFORERINGS- 
TYPE

PERFORERINGS-
PROCENT

KANT UFF
STØRRELSER

G 6/18   8.7 % 1188  x 1998 mm

G 8/18 15.5 % 1188 x 1998 mm

G 10/23 14.8 %  1196 x 2001 mm

G 12/25 18.1 % 1200 x 2000 mm

G 15/30 19.6 % 1200 x 1980  mm

Q 8/18 19.8 % 1188 x 1998 mm    

Q 12/25 23 % 1200 x 2000 mm    

G 8/12/50 13.1 % 1200 x 2000 mm 

G12/20/66 19.6 % 1188 x 1980 mm

Nogle perforeringer kan ligeledes leveres med en SK eller MF kant. 
De nøjagtige pladestørrelser varierer i størrelser afhængig af kanttype. 
Kontakt Knauf for mere information.

Kant SK Kant MF
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A B

C D

G

H

F

Max 400 mm

God praksis: Forsigtig håndtering af pladerne vil forhindre skader og urene overflader inden maling og derved sikre et godt slutresultat.

Fig. 1

Vægliste UD 28/27

CD-profil 60/27

Krydsbeslag

Nonius-strop (typen afhænger af indbygningshøjden)

Pladekant

A = Maks. 300 mm B = Maks. 333 mm*

C = Maks. 900 mm D =  Maks.900 mm

G = Min. 80 mm H = Min. 80 mm

• Skrue SN 3,5 x 30

LOFTINDDELING

• Del loftfladen ind fra midten af rummet eller i henhold til loftplanen.
• Underlaget skal ligge på tværs I forhold til elementets længderetning 

med en center afstand på max. 300mm. Dermed sikres det, at 
endekanterne er fuldt understøttede.

• Bemærk, at der skal etableres dilatationsfuger på store loftflader 
i begge retninger med et maksimalt interval på 15 meter. 
Detailtegninger kan ses på knauf.dk.

• Hvis forholdene tyder på en øget risiko for bevægelse i en bygning, 
skal der tages hensyn til dette ved at reducere afstanden mellem 
dilatationsfugerne.

MONTAGE AF VÆGLISTEN

• Mærk af.

• Monter væglisten UD 28/27. Vælg befæstigelse efter underlaget.

STROPPER

• Fastgør overdelen til den overliggende konstruktion med en c/c-
afstand på 900 mm. Vælg befæstigelse efter underlag.

• Fastgør underdelen til den primære profil.

PRIMÆRE PROFILER

• Forbind de to dele af stropperne med to splitter lige over hinanden.

Tegnforklaring:

MONTAGEVEJLEDNING
Af hensyn til brand- og stabilitetskrav, skal Solopanel altid monteres på stålunderlag!

E

F

* Tilpasses den valgte plades nøjagtige længde (Bemærk venligst, at pladeformat varierer alt efter valgt perforering).

E = Max. 150 mm F = Max. 1000 mm
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Max 333 mm

Max 333 mm

Max 200 mm

SK

SK/UFF/MF

SK/UFF/MF

MONTAGERÆKKEFØLGE

• Bær altid bomuldshandsker ved håndtering af pladerne.

• Start montagen midt i rummet.

• Den langsgående retning af panelerne skal være i 90º i forhold til 
underlaget. Vær sikker på at alle pladernes kortkanter er korrekt 
understøttet.

PLACERING

• SK-plader leveres i undermål og skal monteres med en afstand på 
2-5 mm fra hinanden for at sikre, at der kan spartles hele vejen op 
mellem kanterne. 

• Sørg for korrekt afstand mellem perforeringsrækkerne ved 
samlingerne. Perforeringsrækkerne skal justeres på tværs og 
diagonalt, så de flugter. Se afstande i tidligere illustration

SEKUNDÆRE PROFILER

• Placer et krydsbeslag på den primære profil.

• Pres den underliggende sekundære profil ind i krydsbeslaget. Juster 
placeringen af de sekundære profiler, og lås krydsbeslaget.

• Se afstande på figur 1.

MONTAGE

• Brug en snor eller en laser for at sikre, at perforeringsrækkerne 
flugter. Bemærk: Pladerne skal alle vende i samme retning (rødt 
mærke mod blåt mærke).

• Sørg for, at skruerne er undersænkede, uden at kartonoverfladen 
beskadiges. 

FORBEREDELSE AF PLADER

• Slib alle kanter med fint sandpapir på forsiden for at forhindre 
oprivning under maling.

• Børst kanterne fri for gipsstøv, og grund dem med Knauf Tiefengrund 
(universalgrunder).

SAMLING AF CD-PROFILER

• Saml CD-profilerne ved hjælp af samlebeslag.

SK

MONTAGEVEJLEDNING
Af hensyn til brand- og stabilitetskrav, skal Solopanel altid monteres på stålunderlag!
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1 2 3

SK/UFF/MF SK/UFF

SK/UFFSK/UFF

SPARTLING

• Fyld fugen med spartelmasse (Knauf Uniflot). Brug en fugepistol, 
eller tryk spartelmassen ned i samlingen med en spartel. Overfyld 
samlingen en lille smule, og sørg for at presse spartelmassen 
helt op mellem pladernes kanter. Undgå at få spartelmasse i 
perforeringerne. Perforeringshullerne kan evt afdækkes med 
maskeringstape. Kontroler på forhånd at tapen ikke skader 
kartonen, når den skal fjernes igen.

• Pres spartelmassen op igen ved at føre en finger hen over 
samlingen. Efterfyld igen.

• Lad spartelmassen tørre ca. 45 minutter.

• Fjern overskydende spartelmasse.

• Lad spartelmassen tørre.

• Påfør andet lag spartelmasse (Knauf Uniflott Finish). Overfyld lidt.

• Lad spartelmassen tørre.

SPARTLING

• Kontrollér, at skruerne er undersænkede, og at pladerne ikke er 
skubbet tæt sammen.

• Kontrollér, at kanterne er blevet grundet og er fri for støv.

• Brug Knauf Uniflott til spartling.

• For at undgå spartelmasse i perforeringshullerne, kan der anvendes 
en markeringstape (skånsom type). Test før brug at tapen ikke 
ødelægger pladens overflade, når tapen igen fjernes.

FORBEREDELSE AF KNAUF UNIFLOTT-SPARTELMASSE

• Forbered spartelmassen i henhold til anvisningerne på 
spartelmassens emballage. 

• Fyld tuben med spartelmasse ved hjælp af en spartel.

• Fastgør dysen.

• Sæt tuben og dysen i en fugepistol.

TILDANNELSE

• Tildan elementerne fra forsiden med en fintandet sav.

• Grund kanterne med Knauf Tiefengrund (universalgrunder).

MONTAGEVEJLEDNING
Af hensyn til brand- og stabilitetskrav, skal Solopanel altid monteres på stålunderlag!
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SK/UFF/MF

SK/UFF/MF

SK/UFF/MF

SLIBNING

• Kontrollér, at spartelmassen er gennemtør.

• Slib med fint sandpapir, til overfladen er helt jævn. Undgå at 
ødelægge kartonoverfladen.

MALING

• Sørg for, at spartelmassen er gennemtør, og at overfladen er jævn 
og fri for støv.

• Grunding skal ske i overensstemmelse med malingproducentens 
anvisninger.

• Påfør malingen med rulle, så lyddugen på de perforerede plader 
ikke forsegles. Anvend en fin mohair-rulle.

• Sørg for, at malingen ikke er for tyktflydende, og undgå at påføre 
for meget maling ad gangen.

SPARTLING AF SKRUEHULLER

• Påfør spartelmassen (Knauf Uniflott Finish). Overfyld lidt. Vi 
anbefaler brug af Knauf Danogips „Akustisk spartel til huller“ for at 
undgå, at der kommer spartelmasse i perforeringshullerne.

• Lad spartelmassen tørre.

MONTAGEVEJLEDNING
Af hensyn til brand- og stabilitetskrav, skal Solopanel altid monteres på stålunderlag!
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Nonius-strop

Krydsbeslag Primær profil

Vægliste UD Solopanel Sekundær profil

Nonius-strop

Krydsbeslag
Primær profil

Dilatationsfuge

Gipspladestrimmel

Sekundær profil

Primær profil

Primær profil

Sekundær 
profil 

Spartling

Sekundær profil 

Samlebeslag

Gipsplade strimmel

Nonius-strop

Nonius-strop

Solopanel

DETALJER

SOLOPANEL PÅ CD 2-SYSTEM

SOLOPANEL – DILATATIONSFUGE
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PRODUKTNAVN SAP NR. B x L x H (mm) Forbrug per. m²

Primær / sekundær  
CD 60/27-profil 3294 60 x 4000 x 27 4,6 m

Vægskinne UD 28/27 181589 28 x 3000 x 27 1,0*

Samlebeslag 
CD 60/27

181080 59 x 80 x 28 1,1 stk.

Krydsbeslag 3446 - 3,3 stk.

Nonius split 198907 - 2,6 stk.

Nonius-strop, underdel 198904 - 1,3 stk.

Nonius-strop, overdel 85 mm 198905 125 - 185

   1,3 stk.

Nonius-strop, overdel 135 mm 198906 135 - 235

Nonius-strop, overdel 235 mm 198923 235 - 340

Nonius-strop, overdel 340 mm 198924 340 - 440

Nonius-strop, overdel 440 mm 198925 440 - 540

Nonius-strop, overdel 540 mm 198926 540 - 640

Nonius-strop, overdel 640 mm 198927 640 - 740

Nonius-strop, overdel 740 mm 198928 740 - 840

Nonius-strop, overdel 840 mm 198929 840 - 940

Nonius-strop, overdel 940 mm 198930 940 -1040

Knauf Tiefengrund  
(universalgrunder) 253759 5 L 0,02 L

Uniflott Finish 129801 8 kg 0,1 kg

Knauf Uniflott
  

253631

253630

25 kg

5 kg
0,4 kg

Spartelmassetubesæt 4707 - -

Spartelkniv 73962 - -

Skruer SN 3,5x30 3503 3,5 x 30 20 stk.

TILBEHØR



Kjær & Richter, LMO, Danmark, Stratopanel, G8/15/20

 

STRATOPANEL
FASTMONTERET LOFT

Kontinuerligt, spredt perforeringsmønster giver et flydende 
og monolitisk design. Akustisk gipsbeklædning til loft- og 
vægoverflader.
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CERTIFIKATER
 − Overensstemmelseserklæring (EN 

14190)

 − Dansk Indeklima Mærkning

OVERFLADE
Ubehandlet

DANSK INDEKLIMA MÆRKNING (DIM)
Indeklimaværdi: 10 dage. Partikelafgivelse: lav (< 0,75 mg).

RENGØRING
Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Fjernelse af 
mærker afhænger af den anvendte maling, selvom en fugtig 
klud ved normal rengøring med neutrale rengøringsmidler 
normalt er tilstrækkeligt til at fjerne mindre mærker. I tilfælde 
af vanskelige mærker, eller hvis der opstår tvivl, henvises til 
malingproducentens anbefalinger.

LYSREFLEKSION
Afhænger af den maling, der anvendes på stedet.

INDEKLIMA
Produktet er designet til at fungere under normale 
anvendelsesbetingelser. Testet ved 90 % RH og 30° C. Produktet 
kan tåle omgivelsestemperaturer op til 50° C.
Aktiv luftrensning med Cleaneo-teknologien.

BÆREDYGTIGHED 
• Produceret af 100% genanvendelige materialer.
• Produktet har lang servicetid, da det kan genmales uden 

påvirkning af akustik.
• Tredjeparts miljøvaredeklaration kan downloades på  

knauf.dk/stratopanel.
• 30 års garanti kan downloades på knauf.dk/stratopanel.

BÆREEVNE
2 / A / Ingen last
2 / B / 30N

BRANDTEKNISK KLASSE
A2-s1,d0

ROBUSTHED
Fremstillet af robust glasfiberforstærket materiale med 
fremragende trykstyrke og kan derfor anvendes både på vægge 
og lofter. Under normale anvendelsesbetingelser bevares 
produktets egenskaber, og der sker ingen nedbrydning af 
materialet over tid.

VÆGT
Vejledende vægt pr. plade: 8,00 – 9,30 kg/m² afhængig af 
type perforering.

FASTMONTERET LOFT

STRATOPANEL
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1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

α 

Hz
400020001000500250125

α 0,50 0,55 0,50 0,40 0,450,40

α 0,50 0,60 0,45 0,35 0,350,40

G8/15/20, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,50, NRC: 0,50
G12/20/35, 200 mm nedhængning, uden mineraluld αw: 0,45, NRC: 0,50

AKUSTIK KANTER

Akustiske data for alternative konstruktioner kan findes 
under „Værktøjer -> Absorptionsdata“ på knauf.dk

FASTMONTERET LOFT

STRATOPANEL

Kant SK
Ingen synlige samlinger

Kant UFF
Ingen synlige samlinger



STRATOPANEL

Knauf Danoline akustiske fastmonterede gipslofter 137

G8/15/20

G12/20/35

PERFORERING

PERFORERINGS- 
TYPE

PERFORERINGS-
PROCENT

KANT UFF
STØRRELSER

G8/15/20 9.9 % 1200 x 2000 eller
1200 x 2500 mm   

G12/20/35 9.8 % 1200 x 1875 eller
1200 x 2500 mm  

Nogle perforeringer kan ligeledes leveres med en SK kant. 
De nøjagtige pladestørrelser varierer i størrelser afhængig af kanttype. 
Kontakt Knauf for mere information.

Kant SK
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A B

C D

G

H

F

Max 400 mm

Fig. 1

Vægliste UD 28/27

CD-profil 60/27

Krydsbeslag

Nonius-strop (typen afhænger af indbygningshøjden)

Pladekant

Tegnforklaring:

A = Maks. 300 mm B = Maks. 333 mm*
C = Maks. 900 mm D =  Maks.900 mm

G = Min. 80 mm H = Min. 80 mm

• Skrue SN 3,5 x 30

LOFTINDDELING

• Del loftfladen ind fra midten af rummet eller i henhold til loftplanen.
• Underlaget skal ligge på tværs I forhold til elementets længderetning 

med en center afstand på max. 300mm. Dermed sikres det, at 
endekanterne er fuldt understøttede.

• Bemærk, at ved store loftflader skal der etableres dilatationsfuger med 
et maksimalt interval på 15 meter i begge retninger. Detailtegninger 
kan ses på knauf.dk.

• Hvis forholdene tyder på en øget risiko for bevægelse i en bygning, 
skal der tages hensyn til dette ved at reducere afstanden mellem 
dilatationsfugerne.

MONTAGE AF VÆGLISTEN

• Mærk af.

• Monter væglisten UD 28/27. Vælg befæstigelse efter underlaget.

STROPPER

• Fastgør overdelen til den overliggende konstruktion med en c/c-
afstand på 900 mm. Vælg befæstigelse efter underlag.

• Fastgør underdelen til den primære profil.

PRIMÆRE PROFILER

• Forbind de to dele af stropperne med to splitter lige over hinanden.

God praksis: Forsigtig håndtering af pladerne vil forhindre skader og urene overflader inden maling og derved sikre et godt slutresultat.

MONTAGEVEJLEDNING
Af hensyn til brand- og stabilitetskrav, skal Stratopanel altid monteres på stålunderlag!

E

F

* Tilpasses den valgte plades nøjagtige længde (Bemærk venligst, at pladeformat varierer alt efter valgt perforering).

E = Max. 150 mm F = Max. 1000 mm
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Max 333 mm

Max 333 mm

Max 200 mm

MONTAGERÆKKEFØLGE

• Start montagen midt i rummet.

• Den langsgående retning af panelerne skal være i 90º i forhold til 
underlaget. Vær sikker på at alle pladernes kortkanter er korrekt 
understøttet.

SEKUNDÆRE PROFILER

• Placer et krydsbeslag på den primære profil.

• Pres den underliggende sekundære profil ind i krydsbeslaget.

• Juster placeringen af de sekundære profiler, og lås krydsbeslaget.

• Se afstande på figur 1.

MONTAGE

• Brug en snor eller en laser for at sikre, at perforeringsrækkerne 
flugter. Bemærk: Pladerne skal alle vende i samme retning (rødt 
mærke mod blåt mærke).

• SK-plader leveres i undermål og skal monteres med en afstand på 
2-5 mm fra hinanden for at sikre, at der kan spartles hele vejen 
op mellem kanterne. 

• Sørg for, at skruerne er undersænkede, uden at kartonoverfladen 
beskadiges. 

FORBEREDELSE AF PLADER

• Slib alle kanter med fint sandpapir på forsiden for at forhindre 
oprivning under maling.

• Børst kanterne fri for gipsstøv, og grund dem med Knauf 
Tiefengrund (universalgrunder).

SAMLING AF CD-PROFILER

• Saml CD-profilerne ved hjælp af samlebeslag.

SK SK/UFF

SK/UFF

MONTAGEVEJLEDNING
Af hensyn til brand- og stabilitetskrav, skal Stratopanel altid monteres på stålunderlag!
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1 2 3

SPARTLING

• Fyld fugen med spartelmasse (Knauf Uniflot). Brug en fugepistol, 
eller tryk spartelmassen ned i samlingen med en spartel. Overfyld 
samlingen en lille smule, og sørg for at presse spartelmassen 
helt op mellem pladernes kanter. Undgå at få spartelmasse i 
perforeringerne. Perforeringshullerne nærmest samlingerne kan evt 
afdækkes med maskeringstape. Kontroler på forhånd at tapen ikke 
skader kartonen, når den skal fjernes igen.

• Pres spartelmassen op igen ved at føre en finger hen over 
samlingen. Efterfyld igen.

• Lad spartelmassen tørre ca. 45 minutter.

• Fjern overskydende spartelmasse.

• Lad spartelmassen tørre.

• Påfør andet lag spartelmasse (Knauf Uniflott Finish). Overfyld lidt.

• Lad spartelmassen tørre.

SPARTLING

• Kontrollér, at skruerne er undersænkede, og at pladerne ikke er 
skubbet tæt sammen.

• Kontrollér, at kanterne er blevet grundet og er fri for støv.

• Brug Knauf Uniflott til spartling.

• For at undgå spartelmasse i perforeringshullerne, kan der anvendes 
en markeringstape (skånsom type). Test før brug at tapen ikke 
ødelægger pladens overflade, når tapen igen fjernes.

FORBEREDELSE AF KNAUF UNIFLOTT-SPARTELMASSE

• Forbered spartelmassen i henhold til anvisningerne på 
spartelmassens emballage. 

• Fyld tuben med spartelmasse ved hjælp af en spartel.

• Fastgør dysen.

• Sæt tuben og dysen i en fugepistol.

TILDANNELSE

• Tildan elementerne fra forsiden med en fintandet sav.

• Grund kanterne med Knauf Tiefengrund (universalgrunder).

SK/UFF

SK/UFF SK/UFF

SK/UFF

MONTAGEVEJLEDNING
Af hensyn til brand- og stabilitetskrav, skal Stratopanel altid monteres på stålunderlag!
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SLIBNING

• Kontrollér, at spartelmassen er gennemtør.

• Slib med fint sandpapir, til overfladen er helt jævn. Undgå at 
ødelægge kartonoverfladen.

MALING

• Sørg for, at spartelmassen er gennemtør, og at overfladen er jævn 
og fri for støv.

• Grunding skal ske i overensstemmelse med malingproducentens 
anvisninger.

• Påfør malingen med rulle, så lyddugen på de perforerede plader 
ikke forsegles. Anvend en fin mohair-rulle.

• Sørg for, at malingen ikke er for tyktflydende, og undgå at påføre 
for meget maling ad gangen.

SPARTLING AF SKRUEHULLER

• Påfør spartelmassen (Knauf Uniflott Finish). Overfyld lidt. Vi 
anbefaler brug af Knauf Danogips „Akustisk spartel til huller“ for at 
undgå, at der kommer spartelmasse i perforeringshullerne.

• Lad spartelmassen tørre.

SK/UFF

MONTAGEVEJLEDNING
Af hensyn til brand- og stabilitetskrav, skal Stratopanel altid monteres på stålunderlag!
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Nonius-strop

Nonius-strop

Krydsbeslag

Krydsbeslag

Primær 
profil

Primær profil

Vægliste UD

Dilatationsfuge

Gipspladestrimmel

Sekundær profil

Sekundær profil

Primær 
profil

Primær profil

Sekundær profil Spartling

Sekundær profil

Samlebeslag

Gipsplade strimmel

Nonius-strop

Nonius-strop

Stratopanel

Stratopanel

DETALJER

STRATOPANEL PÅ CD 2-SYSTEM

STRATOPANEL – DILATATIONSFUGE
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PRODUKTNAVN SAP NR. B x L x H (mm) Forbrug per. m²

Primær / sekundær  
CD 60/27-profil 3294 60 x 4000 x 27 4,6 m

Vægskinne UD 28/27 181589 28 x 3000 x 27 1,0*

Samlebeslag 
CD 60/27

181080 59 x 80 x 28 1,1 stk.

Krydsbeslag 3446 - 3,3 stk.

Nonius split 198907 - 2,6 stk.

Nonius-strop, underdel 198904 - 1,3 stk.

Nonius-strop, overdel 85 mm 198905 125 - 185

   1,3 stk.

Nonius-strop, overdel 135 mm 198906 135 - 235

Nonius-strop, overdel 235 mm 198923 235 - 340

Nonius-strop, overdel 340 mm 198924 340 - 440

Nonius-strop, overdel 440 mm 198925 440 - 540

Nonius-strop, overdel 540 mm 198926 540 - 640

Nonius-strop, overdel 640 mm 198927 640 - 740

Nonius-strop, overdel 740 mm 198928 740 - 840

Nonius-strop, overdel 840 mm 198929 840 - 940

Nonius-strop, overdel 940 mm 198930 940 -1040

Knauf Tiefengrund  
(universalgrunder) 253759 5 L 0,02 L

Uniflott Finish 129801 8 kg 0,1 kg

Knauf Uniflott
  

253631

253630

25 kg

5 kg
0,4 kg

Spartelmassetubesæt 4707 - -

Spartelkniv 73962 - -

Skruer SN 3,5x30 3503 3,5 x 30 20 stk.

*Afhængig af værelsens størrelse

TILBEHØR



Vordingborg Kaserne, Danmark, Designpanel Væg, Arkitekt: Kim Bjørn Arkitekter A/S

 

DESIGNPANEL
VÆGBEKLÆDNINGER

Loft- og vægbeklædning med et ensartet udtryk uden synlige 
samlinger. Velegnet som beklædning på flade eller buede 
overflader. Kan bues på stedet eller bestilles færdigformet fra 
fabrikken.
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VÆGBEKLÆDNINGER

DESIGNPANEL
STØRRELSER
Mål: Fås med:
  900 x 2700 x 12,5 mm Globe, Quadril, Micro
1200 x 2400 x 12,5 mm Globe, Quadril, Micro
  900 x 2400 x 12,5 mm Tangent

OVERFLADE
Ubehandlet

DANSK INDEKLIMA MÆRKNING (DIM)
Indeklimaværdi: 10 dage. Partikelafgivelse: lav (< 0,75 mg).

RENGØRING
Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Fjernelse af 
mærker afhænger af den anvendte maling, selvom en fugtig 
klud ved normal rengøring med neutrale rengøringsmidler 
normalt er tilstrækkeligt til at fjerne mindre mærker. I tilfælde 
af vanskelige mærker, eller hvis der opstår tvivl, henvises til 
malingproducentens anbefalinger. 

INDEKLIMA
Produktet er designet til at fungere under normale 
anvendelsesbetingelser. Testet ved 90 % RH og 30° C. Produktet 
kan tåle omgivelsestemperaturer op til 50° C.
Aktiv luftrensning med Cleaneo-teknologien.

BÆREDYGTIGHED 
• Produceret af 100% genanvendelige materialer.
• Produktet har lang servicetid, da det kan genmales uden 

påvirkning af akustik.
• Tredjeparts miljøvaredeklaration kan downloades på  

knauf.dk/designpanel.
• 30 års garanti kan downloades på knauf.dk/designpanel.

LYSREFLEKSION
Afhænger af den maling, der anvendes på stedet.

BRANDTEKNISK KLASSE
Klasse 1 
K110 
A2-s1,d0 
BD 30

ROBUSTHED
Fremstillet af robust, glasfiberforstærket materiale med 
fremragende trykstyrke. Under normale anvendelsesbetingelser 
bevares produktets egenskaber, og der sker ingen nedbrydning 
af materialet over tid.

VÆGT
Vejledende vægt pr. plade: 9,20 kg/m² afhængig af type 
perforering.

CERTIFIKATER
 − Overensstemmelseserklæring 

(EN 14190)

 − Dansk Indeklima Mærkning
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G1F, 65 mm konstruktionsdybde, 50 mm mineraluld αw: 0,65, NRC: 0,70
Q1F, 65 mm konstruktionsdybde, 50 mm mineraluld αw: 0,65, NRC: 0,70
M1F, 65 mm konstruktionsdybde, 50 mm mineraluld αw: 0,65, NRC: 0,65
T3L1, 65 mm konstruktionsdybde, 50 mm mineraluld αw: 0,70, NRC: 0,65
Regula, 65 mm konstruktionsdybde, 50 mm mineraluld αw: 0,10, NRC: 0,05

AKUSTIK KANTER

Akustiske data for alternative konstruktioner kan findes 
under „Værktøjer -> Absorptionsdata“ på knauf.dk

Kant B1 
Kant B1(EN 520)
4 forsænkede kanter
Ingen synlige samlinger

Til Globe, Quadril, Micro og 
Tangent

VÆGBEKLÆDNINGER

DESIGNPANEL
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Globe, Ø6 mm,  
15 mm c/c
Perforering: 5,3 - 9,8%

Quadril, 12 x 12 mm,  
30 mm c/c
Perforering: 7,8 - 13%

Micro, 3 x 3 mm,  
8,3 mm c/c
Perforering: 7,1 - 9,8%

Tangent, 4 x 14 mm,  
10/20 mm
Perforering: 13,3 - 15,0 
- 15,8%

PERFORERING
Fås også uperforeret (Regula). 
Andre perforeringsmønstre fremstilles efter ordre.
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Fig. 1

45 mm Z-profil

45 mm U-profil

Skrue (SN 3,5 x 30)

Pladekant

A = Maks. 300 mm B = Maks. 200 mm      C = 300 mm

Tegnforklaring:

FORSKALLING

• Designpanel kan, afhængig af aktuelle brandkrav, monteres på træ 
eller stål.

• Forskallingen kan være lodret eller vandret, men bør generelt ligge 
på tværs i forhold til panelets retning. Dermed sikres det også, at 
panelernes endekanter er fuldt understøttede.

• Underlaget skal have en bredde på min. 45 mm.

• Se også afsnittet „Akustik“ på næste side.

INDDELING

• Perforerede vægbeklædninger monteres normalt på den øverste del 
af en væg af hensyn til de akustiske krav.

• Perforerede plader kan imidlertid også bruges til at dække en hel 
væg (afhængig af den fysiske påvirkning).

• Følg eventuelle tegninger, eller del vægfladen ind, så de 
perforerede moduler placeres symmetrisk i rummet.

• Ved store vægflader skal der etableres dilatations-fuger med et 
maksimalt interval på 15 meter.  
Detailtegninger kan ses på knauf.dk.

MONTAGE

• Monter den første række plader efter en snor. 

• Se afstande på figur 1. Skruerne placeres 10 mm fra langkanter og 
15 mm fra endekanter. 

• Pladerne leveres i undermål og monteres med en afstand på op til 
4 mm fra hinanden for at sikre, at der kan spartles hele vejen op 
mellem pladekanterne. 

• De perforerede felter skal flugte i egne rækker og skal være 
vinkelrette på de tilstødende felter.

• Tildan elementerne fra forsiden med en fintandet sav.

God praksis: Forsigtig håndtering af pladerne vil forhindre skader og urene overflader inden maling og derved sikre et godt slutresultat.
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= 1. spartling

= sparteltape

= 2. spartling

= 3. spartling

AKUSTIK

• En perforeret gipsplade mister sin akustiske funktion, hvis 
akustikhullerne blokeres (dette gælder for- og bagside af pladen).

• En eventuel dampspærre skal derfor altid anbringes bag 
forskallingen, så den ikke kommer i kontakt med den perforerede 
plades bagside.

• Ved montering af Designpanel på en eksisterende væg anbefales 
det at udfylde hulrummet mellem pladens bagside og forskallingen 
med mineraluld. Dette er primært af hensyn til lydabsorptionen ved 
de lave frekvenser.

SPARTLING AF SKRUEHULLER

• Kontrollér, at skruerne er undersænkede.

• Påfør det første lag spartelmasse (Easy Filler Light).

• Lad spartelmassen tørre.

• Slib med fint sandpapir.

• Påfør andet lag spartelmasse (Knauf Uniflott Finish), overfyld lidt.

• Lad spartelmassen tørre.

• Slib med fint sandpapir, til overfladen er helt jævn. Undgå at 
ødelægge kartonoverfladen.

MALING

• Kontrollér, at spartelmassen er gennemtør, og overfladen er fri for 
støv.

• Grunding skal ske i overensstemmelse med malingproducentens 
anvisninger.

• Påfør malingen med rulle, så lyddugen på de perforerede plader 
ikke forsegles. Anvend en fin mohair-rulle.

• Sørg for, at malingen ikke er for tyktflydende, og undgå at påføre 
for meget maling ad gangen.

• Sprøjtemaling kan ikke anbefales, da det kan påvirke pladernes 
akustiske egenskaber.

SPARTLING

• Påfør det første lag spartelmasse (Easy Filler Light). Sørg for, at 
det bliver trykket helt ind mellem pladekanterne, og undgå at få 
spartelmasse i perforeringshullerne.

• Læg sparteltape i den våde spartelmasse.

• Den første spartling og ilægning af sparteltape kan udføres i en 
enkelt og meget let arbejdsgang ved hjælp af en Mini Bazooka.

• Lad spartelmassen tørre. Sørg for, at spartelmassen er gennemtør 
inden slibning. Slib med fint sandpapir. Undgå at ødelægge 
kartonoverfladen.

• Lad spartelmassen tørre.

• Påfør andet lag spartelmasse (Easy Filler Light).

• Lad spartelmassen tørre. Sørg for, at spartelmassen er gennemtør 
inden slibning. Slib med fint sandpapir. Undgå at ødelægge 
kartonoverfladen.

• Påfør tredje lag spartelmasse (Easy Filler Light). Sørg for, at 
spartelmassen er gennemtør inden slibning. Slib med fint sandpapir 
til overfladen er helt jævn. Undgå at ødelægge kartonoverfladen.
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Z-profil

Perforeret 
samlebeslag

Forskalling

Mineraluld

Spartling af samlingerne – 
forsænkede kanter

Spartling af samlingerne – 
forsænkede kanter

Mineraluld

Mitex – foldet 
designelement

Designpanel

Designpanel

DETALJER

DESIGNPANEL – INTEGRERET AKUSTIKVÆG

DESIGNPANEL – PÅFORET AKUSTISK VÆGBEKLÆDNING
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PRODUKTNAVN SAP NR. B x L x H (mm)

Z-profil 199089 30 x 45 x 45 x 2300

Skruer SN 3,5 3503 3,5 x 30 mm

Easy Filler
181230

235309

10 L

15 L

Uniflott Finish 129801 8 kg

Sparteltape 314828 75 m

Spartelkniv 73962 -

BUEDE PANELER

Kom vand på forsiden, og vent 30 minutter. 
Panelet kan eventuelt dækkes med plastik, så 
det bedre kan absorbere vandet.

Placer panelet over en skabelon. Fastgør panelet på den ene side 
af skabelonen. For at minimere risikoen for mug/skimmeldannelse 
undervejs i processen bør der foretages en hurtig udtørring af 
panelerne: Sørg for god ventilation med

stort luftskifte og relativ høj temperatur.

Panelerne kan med fordel forbukkes og

udtørres før montage.

Pres panelet mod skabelonen ved hjælp af 
en lægte, som flyttes 100 mm ad gangen. 
Fastgør panelet på den anden side af 
skabelonen. Sørg for, at panelet er helt tør 
før montage eller før konstruktionen lukkes.

TILBEHØR



Musik auditorium Rosa Parks i Givors, Frankrig, Tectopanel, Tangent, Arkitekt: Linda Aydostian

 

TECTOPANEL
VÆGBEKLÆDNINGER

Akustisk loft- og vægbeklædning med stor fleksibilitet. Et tomt 
lærred, der giver mange muligheder for kreativt design. Fås i 
mange forskellige størrelser. Velegnet til at blive buet på stedet 
eller leveret færdigformet fra fabrikken.
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VÆGBEKLÆDNINGER

TECTOPANEL
STØRRELSER
400 x 600 x 9,5 mm R
600 x 600 x 12,5 mm G, M, T, R
600 x 2400 x 12,5 mm R
Andre størrelser fås på bestilling

OVERFLADE
Ubehandlet

DANSK INDEKLIMA MÆRKNING (DIM)
Indeklimaværdi: 10 dage. Partikelafgivelse: lav (< 0,75 mg).

RENGØRING
Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Fjernelse af 
mærker afhænger af den anvendte maling, selvom en fugtig 
klud ved normal rengøring med neutrale rengøringsmidler 
normalt er tilstrækkeligt til at fjerne mindre mærker. I tilfælde 
af vanskelige mærker, eller hvis der opstår tvivl, henvises til 
malingproducentens anbefalinger. 

INDEKLIMA
Produktet er designet til at fungere under normale 
anvendelsesbetingelser. Testet ved 90 % RH og 30° C. 
Produktet kan tåle omgivelsestemperaturer op til 50° C.
Aktiv luftrensning med Cleaneo-teknologien.

BÆREDYGTIGHED 
• Produceret af 100% genanvendelige materialer.
• Produktet har lang servicetid, da det kan genmales uden 

påvirkning af akustik.
• Tredjeparts miljøvaredeklaration kan downloades på  

knauf.dk/tectopanel.
• 30 års garanti kan downloades på knauf.dk/tectopanel.

LYSREFLEKSION
Afhænger af den maling, der anvendes på stedet.

BRANDTEKNISK KLASSE
Klasse 1
K110 
A2-s1,d0
BD 30

ROBUSTHED
Fremstillet af robust, glasfiberforstærket materiale med 
fremragende trykstyrke. Under normale anvendelsesbetingelser 
bevares produktets egenskaber, og der sker ingen nedbrydning 
af materialet over tid.

VÆGT
Vejledende vægt pr. plade: 7,70 - 9,90 kg/m² afhængig af 
type perforering og tykkelse.

CERTIFIKATER
 − Overensstemmelseserklæring 

(EN 14190)

 − Dansk Indeklima Mærkning
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Globe, 65 mm konstruktionsdybde, 50 mm mineraluld αw: 0,65, NRC: 0,70
Micro, 65 mm konstruktionsdybde, 50 mm mineraluld αw: 0,65, NRC: 0,60
Tangent, 65 mm konstruktionsdybde, 50 mm mineraluld αw: 0,90, NRC: 0,85
Regula, 65 mm konstruktionsdybde, 50 mm mineraluld αw: 0,10, NRC: 0,05

AKUSTIK KANTER

Akustiske data for alternative konstruktioner kan findes 
under „Værktøjer -> Absorptionsdata“ på knauf.dk

Kant B 
(AFFASET KANT)
Synlige samlinger

Til Globe, Micro og Tangent

VÆGBEKLÆDNINGER

TECTOPANEL
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PERFORERING
Fås også uperforeret (Regula).  
Andre perforeringsmønstre fremstilles efter ordre.

Globe, Ø6 mm,  
15 mm c/c
Perforering: 9-11%

Micro, 3 x 3 mm,  
8,3 mm c/c
Perforering: 9,5-10,7%

Tangent, 4 x 14 mm,  
10/20 mm c/c
Perforering: 21,1-21,3%
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Fig. 1

45 mm Z-profil

45 mm U-profil

Skrue (SN 3,5 x 30)

Pladekant

Tegnforklaring:

A = Maks. 200 mm B = 300 mm

FORSKALLING

• Afhængigt af gældende brandregulativ kan Tectopanel på vægge 
monteres på træforskalling eller stålprofiler.

• Forskallingen kan monteres lodret eller vandret.

• Underlaget skal have en bredde på min. 45 mm.

• Se også afsnittet „Akustik“ på næste side.

INDDELING

• Perforerede vægbeklædninger monteres normalt på den øverste del 
af en væg af hensyn til de akustiske krav.

• Perforerede plader kan imidlertid også bruges til at dække en hel 
væg, afhængigt af den fysiske belastning af rummet.

• Følg eventuelle tegninger, eller del vægfladen ind, så de 
perforerede moduler placeres symmetrisk i rummet.

MONTAGE

• Monter panelerne.

• Monter den første række efter en snor.

• De perforerede felter skal flugte i egne rækker og skal være 
vinkelrette på de tilstødende felter.

God praksis: Forsigtig håndtering af pladerne vil forhindre skader og urene overflader inden maling og derved sikre et godt slutresultat.

TILDANNELSE

• Tildan elementerne fra forsiden med en fintandet sav.

MONTAGEVEJLEDNING
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AKUSTIK

• En perforeret gipsplade mister sin akustiske funktion, hvis 
akustikhullerne blokeres (dette gælder for- og bagside af pladen).

• En eventuel dampspærre skal derfor altid anbringes bag 
forskallingen, så den ikke kommer i kontakt med den perforerede 
plades bagside.

• Ved montering af Tectopanel på en eksisterende væg anbefales det 
at udfylde hulrummet mellem pladens bagside og forskallingen med 
mineraluld. Dette er primært af hensyn til lydabsorptionen ved de 
lave frekvenser.

SPARTLING AF SKRUEHULLER

• Kontrollér, at skruerne er undersænkede.

• Påfør første lag spartelmasse (Knauf Uniflott Finish).

• Lad spartelmassen tørre.

• Påfør andet lag spartelmasse (Knauf Uniflott Finish), overfyld lidt.

• Lad spartelmassen tørre.

SLIBNING

• Kontrollér, at spartelmassen er gennemtør.

• Slib med fint sandpapir, til overfladen er helt jævn. Undgå at 
ødelægge kartonoverfladen.

MALING

• Kontrollér, at spartelmassen er gennemtør, og overfladen er fri for 
støv.

• Grunding skal ske i overensstemmelse med malingproducentens 
anvisninger.

• Påfør malingen med en fin mohair-rulle.

• Sørg for, at malingen ikke er for tyktflydende, og undgå at påføre 
for meget maling ad gangen, så lyddugen på de perforerede 
plader ikke forsegles.

• Sprøjtemaling kan ikke anbefales, da det kan påvirke pladernes 
akustiske egenskaber.

MONTAGEVEJLEDNING
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Z-profil

Perforeret 
samlebeslag

Mineraluld

Forskalling

Mineraluld

Mitex – foldet 
designelement

Tectopanel

Tectopanel

DETALJER

TECTOPANEL – INTEGRERET AKUSTIKVÆG

TECTOPANEL – PÅFORET AKUSTISK VÆGBEKLÆDNING
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PRODUKTNAVN SAP NR. B x L x H (mm)

Z-profil 199089 30 x 45 x 45 x 2300

Skrue  
(SN 3,5 x 30) 3503 3,5 x 30 mm

Uniflott Finish 129801 8 kg

Spartelkniv 73962 -

BUEDE PANELER

Kom vand på forsiden, og vent 30 minutter. 
Panelet kan eventuelt dækkes med plastik, så 
det bedre kan absorbere vandet.

Placer panelet over en skabelon. Fastgør panelet på den ene side 
af skabelonen. For at minimere risikoen for mug/skimmeldannelse 
undervejs i processen bør der foretages en hurtig udtørring af 
panelerne: Sørg for god ventilation med

stort luftskifte og relativ høj temperatur.

Panelerne kan med fordel forbukkes og

udtørres før montage.

Pres panelet mod skabelonen ved hjælp af 
en lægte, som flyttes 100 mm ad gangen. 
Fastgør panelet på den anden side af 
skabelonen. Sørg for, at panelet er helt tør 
før montage eller før konstruktionen lukkes.

TILBEHØR



Cabinet Serge ROUX Architects, Sportskollegium, Lons-le-Saunier, Frankrig, Contrapanel væg, Globe

 

CONTRAPANEL
VÆGBEKLÆDNINGER

Akustik og slagfasthed i én løsning. Foliebelagt overflade – let at 
rengøre.
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VÆGBEKLÆDNINGER

CONTRAPANEL
STØRRELSER
600 x 1200 x 12,5 mm

OVERFLADE
Foliebelagt med præimprægneret hvidt papir. Glans 10
Testet for kemikaliebestandighed iht. DIN 68861, FIRA BS 
3962 og NEMA LD-3-1991

DANSK INDEKLIMA MÆRKNING (DIM)
Indeklimaværdi: 10 dage. Partikelafgivelse: lav (< 0,75 mg).

RENGØRING
Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Mærker kan 
fjernes med en fugtig klud under normal rengøring med neutrale 
rengøringsmidler.

INDEKLIMA
Produktet er designet til at fungere under normale 
anvendelsesbetingelser. Testet ved 90 % RH og 30° C. Produktet 
kan tåle omgivelsestemperaturer op til 50° C.
Aktiv luftrensning med Cleaneo-teknologien.

BÆREDYGTIGHED 
• Produceret af 100% genanvendelige materialer.
• Produktet har lang servicetid, da det kan genmales uden 

påvirkning af akustik.
• Tredjeparts miljøvaredeklaration kan downloades på  

knauf.dk/contrapanel.
• 30 års garanti kan downloades på knauf.dk/contrapanel.

LYSREFLEKSION
Globe: 74,1%
Regula: 86,3%

BRANDTEKNISK KLASSE
Klasse 1
K110

B-s1,d0
BD 30

ROBUSTHED
Robust og smudsafvisende overflade. Produktet er fremstillet 
af robust, glasfiberforstærket materiale med fremragende 
trykstyrke. Under normale anvendelsesbetingelser bevares 
produktets egenskaber, og der sker ingen nedbrydning af 
materialet over tid.

VÆGT
Vejledende vægt pr. plade: 8,50 - 9,40 kg/m² afhængig af 
type perforering.

CERTIFIKATER
 − DIN 4102-2-brandklassificering

 − MPA-certifikat – slagfasthed

 − Overensstemmelseserklæring 

(EN 14190)

 − Dansk Indeklima Mærkning
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Globe, 55 mm konstruktionsdybde, 50 mm mineraluld αw: 0,65, NRC: 0,70

Regula, 55 mm konstruktionsdybde, 50 mm mineraluld αw: 0,10, NRC: 0,05

SLAGFASTHED
Contrapanel er specielt konstrueret til at opfylde de strenge krav 
til væg- og loftsbeklædningen i intensivt anvendt byggeri som 
f.eks. sportshaller og gymnastiksale.

Panelerne viser ingen synlig deformation efter slagfasthedstest i 
henhold til EN 13964.

Contrapanel opfylder de strengeste klasse 1-krav i henhold til 
EN 13964 for slagfaste loftbeklædninger, hvorfor produktet er 
ideelt til selv håndbold- eller hockeybaner.

AKUSTIK KANTER

Akustiske data for alternative konstruktioner kan findes 
under „Værktøjer -> Absorptionsdata“ på knauf.dk

Kant B 
(AFFASET KANT)
Synlige samlinger

Til Globe

VÆGBEKLÆDNINGER

CONTRAPANEL
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PERFORERING
Fås også uperforeret (Regula).

Globe, Ø6 mm,  
15 mm c/c
Perforering G1F: 10,2%
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Fig. 1

45 mm Z-profil

45 mm U-profil

Skrue WS25S

Pladekant

Tegnforklaring:

A = Maks. 200 mm B = 200 mm     

INDDELING

• Perforerede vægbeklædninger monteres normalt på den øverste del 
af en væg af hensyn til de akustiske krav.

• Perforerede plader kan imidlertid også bruges til at dække en hel 
væg, afhængigt af den fysiske belastning af rummet.

• Følg eventuelle tegninger, eller del vægfladen ind, så de 
perforerede moduler placeres symmetrisk i rummet.

• Hvis der er krav om slagfasthed i henhold til DIN 18 032-3, kan 
der monteres 2 lag Contrapanel og minimum 2 m over gulvniveau.

MONTAGE

• Bær altid rene bomuldshandsker ved håndtering af panelerne. 

• Marker skrueplaceringerne på Contrapanelet. Anvend eventuelt den 
medfølgende skabelon til dette.

• Monter panelerne.

• Monter den første række efter en snor.

• De perforerede felter skal flugte i egne rækker og skal være 
vinkelrette på de tilstødende felter.

• Brug hvide skruer.

God praksis: Brug af rene bomuldshandsker under håndtering af vægelementerne sikrer et godt resultat og en væg uden mærker efter fingre.

TILDANNELSE

• Tildan elementerne fra forsiden med en fintandet sav.

MONTAGEVEJLEDNING
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Z-profil

Perforeret 
samlebeslag

Mineraluld

Contrapanel

PRODUKTNAVN SAP NR. B x L x H (mm)

Z-profil 199089 30 x 45 x 45 x 2300

Hvidmalet skrue WS32T  
– til 1 lag på træ

198794 32

Hvidmalet skrue WS42T  
– til 2 lag på træ

199109 42

Hvidmalet skrue WS25S  
– til 1 lag på stål

219774 25

Hvidmalet skrue WS38S  
– til 2 lag på stål

219780 38

DETALJER

CONTRAPANEL – INTEGRERET, SLAGFAST AKUSTIKVÆG

TILBEHØR



Narud, Stokke & Wiig Arkitekter, Lørenskog Center, Norge, Solopanel, G12/20/66

 

SOLOPANEL
VÆGBEKLÆDNINGER

Kontinuerlig perforering til kanten med et flydende og monolitisk 
design. Et udvalg af sammenhængende eller diskrete samlinger. 
Akustisk beklædning til loft- og vægoverflader.



SOLOPANEL
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VÆGBEKLÆDNINGER

SOLOPANEL
OVERFLADE
Ubehandlet

DANSK INDEKLIMA MÆRKNING (DIM)
Indeklimaværdi: 10 dage. Partikelafgivelse: lav (< 0,75 mg).

RENGØRING
Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Fjernelse af 
mærker afhænger af den anvendte maling, selvom en fugtig 
klud ved normal rengøring med neutrale rengøringsmidler 
normalt er tilstrækkeligt til at fjerne mindre mærker. I tilfælde 
af vanskelige mærker, eller hvis der opstår tvivl, henvises til 
malingproducentens anbefalinger. 

LYSREFLEKSION
Afhænger af den maling, der anvendes på stedet.

INDEKLIMA
Produktet er designet til at fungere under normale 
anvendelsesbetingelser. Testet ved 90 % RH og 30° C. Produktet 
kan tåle omgivelsestemperaturer op til 50° C.
Aktiv luftrensning med Cleaneo-teknologien.

BÆREDYGTIGHED 
• Produceret af 100% genanvendelige materialer.
• Produktet har lang servicetid, da det kan genmales uden 

påvirkning af akustik.
• Tredjeparts miljøvaredeklaration kan downloades på  

knauf.dk/solopanel.
• 30 års garanti kan downloades på knauf.dk/solopanel.

BRANDTEKNISK KLASSE
A2-s1,d0

ROBUSTHED
Fremstillet af robust, glasfiberforstærket materiale med 
fremragende trykstyrke. Under normale anvendelsesbetingelser 
bevares produktets egenskaber, og der sker ingen nedbrydning 
af materialet over tid.

VÆGT
Vejledende vægt pr. plade: 8,30 - 9,00 kg/m² afhængig af 
type perforering.

CERTIFIKATER
 − Overensstemmelseserklæring (EN 

14190)

 − Dansk Indeklima Mærkning
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G8/18, 65 mm konstruktionsdybde, 50 mm mineraluld  αw: 0,70, NRC: 0,65
G10/23, 65 mm konstruktionsdybde, 50 mm mineraluld  αw: 0,70, NRC: 0,65 
G12/25, 65 mm konstruktionsdybde, 50 mm mineraluld  αw: 0,75, NRC: 0,70
G15/30, 65 mm konstruktionsdybde, 50 mm mineraluld  αw: 0,75, NRC: 0,70

Q8/18, 65 mm konstruktionsdybde, 50 mineraluld αw: 0,75, NRC: 0,70
G8/12/50, 65 mm konstruktionsdybde, 50 mineraluld αw: 0,65, NRC: 0,65
G12/20/66, 65 mm konstruktionsdybde, 50 mineraluld αw: 0,70, NRC: 0,70

G6/18, 65 mm konstruktionsdybde, 50 mm mineraluld αw: 0,55, NRC: 0,50

Kant SK
Ingen synlige samlinger

Kant MF
Diskret samling

Kant UFF
Ingen synlige samlinger

AKUSTIK

VÆGBEKLÆDNINGER

SOLOPANEL

Akustiske data for alternative konstruktioner kan findes 
under „Værktøjer -> Absorptionsdata“ på knauf.dk
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G8/18G6/18

G15/30

G12/20/66

G10/23

Q8/18

Q12/25

G12/25

G8/12/50
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PERFORERING

PERFORERINGS- 
TYPE

PERFORERINGS-
PROCENT

KANT UFF
STØRRELSER

G 6/18   8.7 % 1188  x 1998 mm

G 8/18 15.5 % 1188 x 1998 mm

G 10/23 14.8 %  1196 x 2001 mm

G 12/25 18.1 % 1200 x 2000 mm

G 15/30 19.6 % 1200 x 1980  mm

Q 8/18 19.8 % 1188 x 1998 mm    

Q 12/25 23 % 1200 x 2000 mm    

G 8/12/50 13.1 % 1200 x 2000 mm 

G12/20/66 19.6 % 1188 x 1980 mm

Nogle perforeringer kan ligeledes leveres med en SK eller MF kant. 
De nøjagtige pladestørrelser varierer i størrelser afhængig af kanttype. 
Kontakt Knauf for mere information.

Kant SK Kant MF
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Fig. 1

45 mm Z-profil

45 mm U-profil

Skrue (SN 3,5 x 30)

Pladekant

Tegnforklaring:

A = Maks. 333 mm B = Maks. 200 mm      C = Maks. 333 mm

God praksis: Forsigtig håndtering af pladerne vil forhindre skader og urene overflader inden maling og derved sikre et godt slutresultat.

INDDELING

• Perforerede vægbeklædninger monteres normalt på den øverste del 
af en væg af hensyn til de akustiske krav.

• Perforerede plader kan imidlertid også bruges til at dække en hel 
væg, afhængigt af den fysiske belastning af rummet.

• Bemærk, at ved store vægflader skal der etableres dilatationsfuger 
med et maksimalt interval på 15 meter i begge retninger. 
Detailtegninger kan ses på knauf.dk.

MONTAGE
• Monter pladerne, så de alle vender i samme retning (rødt mærke 

mod blåt mærke).
• Monter den første række efter en snor.
• Fastgør pladerne med skrue SN 3,5 x 30.

FORBEREDELSE AF PLADER

• Slib alle kanter med fint sandpapir på forsiden for at hindre 
oprivning.

• Grund kanterne med Knauf Tiefengrund (universalgrunder).

PLACERING
• SK-plader leveres i undermål og skal monteres med en afstand på 

2-5 mm fra hinanden for at sikre, at der kan spartles hele vejen op 
mellem kanterne. 

• Sørg for korrekt afstand mellem perforeringsrækkerne ved 
samlingerne. Perforeringsrækkerne skal justeres på tværs og 
diagonalt, så de flugter. Se afstande i tidligere illustration

MONTAGEVEJLEDNING
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1 2 3

SK/UFF/MF SK/UFF

SK/UFF SK/UFF

SK/UFF/MF SK/UFF/MF
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TILDANNELSE

• Tildan elementerne fra forsiden med en fintandet sav.

• Grund kanterne med Knauf Tiefengrund.

SPARTLING

• Kontrollér, at skruerne er undersænkede, og at pladerne ikke er 
skubbet tæt sammen.

• Kontrollér, at kanterne er blevet grundet og er fri for støv.

• Brug Knauf Uniflott til spartling.

FORBEREDELSE AF KNAUF UNIFLOTT-SPARTELMASSE

• Forbered spartelmassen i henhold til anvisningerne på spartel-
massens emballage. 

• Fyld tuben med spartelmasse ved hjælp af en spartel.

• Fastgør dysen.

• Sæt tuben og dysen i en fugepistol.

SPARTLING
• Fyld fugen med spartelmasse (Knauf Uniflot). Brug en fugepistol, 

eller tryk spartelmassen ned i samlingen med en spartel. Overfyld 
samlingen en lille smule, og sørg for at presse spartelmassen 
helt op mellem pladernes kanter, og undgå at få spartelmasse i 
perforeringerne. 

• Pres spartelmassen op igen ved at føre en finger hen over 
samlingen. Efterfyld igen.

• Lad spartelmassen tørre ca. 45 minutter.
• Fjern overskydende spartelmasse.
• Lad spartelmassen tørre.
• Påfør andet lag spartelmasse (Knauf Uniflott Finish). Overfyld lidt.
• Lad spartelmassen tørre.

SPARTLING AF SKRUEHULLER
• Påfør spartelmassen (Knauf Uniflott Finish). Overfyld lidt. Vi 

anbefaler brug af Knauf Danogips „Akustisk spartel til huller“ for at 
undgå, at der kommer spartelmasse i perforeringshullerne.

• Lad spartelmassen tørre.

SLIBNING
• Kontrollér, at spartelmassen er gennemtør.
• Slib med fint sandpapir, til overfladen er helt jævn. Undgå at 

ødelægge kartonoverfladen.

= 1. spartling

= Fjern overskydende materiale

= 2. spartling

MONTAGEVEJLEDNING
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SK/UFF/MF
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Z-profil

Perforeret 
samlebeslag

Mineraluld

Solopanel

Spartling af samlingerne – lige 
kanter

MALING

• Sørg for, at spartelmassen er gennemtør, og at overfladen er jævn 
og fri for støv.

• Grunding skal ske i overensstemmelse med malingproducentens 
anvisninger.

• Påfør malingen med rulle, så lyddugen på de perforerede plader 
ikke forsegles. Anvend en fin mohair-rulle.

• Sørg for, at malingen ikke er for tyktflydende, og undgå at påføre 
for meget maling ad gangen.

DETALJER

SOLOPANEL – INTEGRERET AKUSTIKVÆG

MONTAGEVEJLEDNING
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PRODUKTNAVN SAP NR. B x L x H (mm)

Z-profil 199089 30 x 45 x 45 x 2300

Skrue SN 3,5x30 3503 3,5 x 30

Knauf Tiefengrund  
(universalgrunder)

253759 5 L

Uniflott Finish 129801 8 kg

Knauf Uniflott
  

253631

253630

25 kg

5 kg

Fugerør inkl. stempel og spids 4707 -

Spartelkniv 73962 -

TILBEHØR



Chantraine skole, Frankrig, Stratopanel, Arkitekt: HOMECO + Groupe Eau

 

STRATOPANEL
VÆGBEKLÆDNINGER

Kontinuerligt, spredt perforeringsmønster giver et flydende og 
monolitisk design. Sammenhængende beklædning til loft- og 
vægoverflader.



STRATOPANEL
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VÆGBEKLÆDNINGER

STRATOPANEL
OVERFLADE
Ubehandlet

DANSK INDEKLIMA MÆRKNING (DIM)
Indeklimaværdi: 10 dage. Partikelafgivelse: lav (< 0,75 mg). 

RENGØRING
Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Fjernelse af 
mærker afhænger af den anvendte maling, selvom en fugtig 
klud ved normal rengøring med neutrale rengøringsmidler 
normalt er tilstrækkeligt til at fjerne mindre mærker. I tilfælde 
af vanskelige mærker, eller hvis der opstår tvivl, henvises til 
malingproducentens anbefalinger. 

LYSREFLEKSION
Afhænger af den maling, der anvendes på stedet.

INDEKLIMA
Produktet er designet til at fungere under normale 
anvendelsesbetingelser. Testet ved 90 % RH og 30° C. Produktet 
kan tåle omgivelsestemperaturer op til 50° C.
Aktiv luftrensning med Cleaneo-teknologien.

BÆREDYGTIGHED 
• Produceret af 100% genanvendelige materialer.
• Produktet har lang servicetid, da det kan genmales uden 

påvirkning af akustik.
• Tredjeparts miljøvaredeklaration kan downloades på  

knauf.dk/stratopanel.
• 30 års garanti kan downloades på knauf.dk/stratopanel.

BRANDTEKNISK KLASSE
A2-s1,d0

ROBUSTHED
Fremstillet af robust, glasfiberforstærket materiale med 
fremragende trykstyrke. Under normale anvendelsesbetingelser 
bevares produktets egenskaber, og der sker ingen nedbrydning 
af materialet over tid.

VÆGT
Vejledende vægt pr. plade: 8,00 - 9,30 kg/m² afhængig af 
type perforering.

CERTIFIKATER
 − Overensstemmelseserklæring 

(EN 14190)

 − Dansk Indeklima Mærkning
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G8/15/20, 65 mm konstruktionsdybde, 50 mm mineraluld αw: 0,50, NRC: 0,50

G12/20/35, 65 mm konstruktionsdybde, 50 mm mineraluld αw: 0,45, NRC: 0,50

AKUSTIK KANTER

Akustiske data for alternative konstruktioner kan findes 
under „Værktøjer -> Absorptionsdata“ på knauf.dk

VÆGBEKLÆDNINGER

STRATOPANEL

Kant SK
Ingen synlige samlinger

Kant UFF
Ingen synlige samlinger
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G8/15/20

G12/20/35

PERFORERING

PERFORERINGS- 
TYPE

PERFORERINGS-
PROCENT

KANT UFF
STØRRELSER

G8/15/20 9.9 % 1200 x 2000 eller
1200 x 2500 mm   

G12/20/35 9.8 % 1200 x 1875 eller
1200 x 2500 mm  

Nogle perforeringer kan ligeledes leveres med en SK kant. 
De nøjagtige pladestørrelser varierer i størrelser afhængig af kanttype. 
Kontakt Knauf for mere information.

Kant SK
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Fig. 1

45 mm Z-profil

45 mm U-profil

Skrue (SN 3,5 x 30)

Pladekant

Tegnforklaring:

A = Maks. 333 mm B = Maks. 200 mm      C = Maks. 333 mm

INDDELING

• Perforerede vægbeklædninger monteres normalt på den øverste del 
af en væg af hensyn til de akustiske krav.

• Perforerede plader kan imidlertid også bruges til at dække en hel 
væg, afhængigt af den fysiske belastning af rummet.

• Bemærk, at ved store vægflader skal der etableres dilatationsfuger 
med et maksimalt interval på 15 meter i begge retninger. 
Detailtegninger kan ses på knauf.dk.

FORBEREDELSE AF PLADER

• Slib alle kanter med fint sandpapir på forsiden for at hindre 
oprivning.

• Grund kanterne med Knauf Tiefengrund (universalgrunder).

MONTAGE

• Monter pladerne, så de alle vender i samme retning (rødt mærke 
mod blåt mærke).

• Monter den første række efter en snor.

• Fastgør pladerne med skrue SN 3,5 x 30.

TILDANNELSE

• Tildan elementerne fra forsiden med en fintandet sav.

• Grund kanterne med Knauf Tiefengrund (universalgrunder).

God praksis: Forsigtig håndtering af pladerne vil forhindre skader og urene overflader inden maling og derved sikre et godt slutresultat.

MONTAGEVEJLEDNING
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1 2 3
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= 1. spartling

= Fjern overskydende materiale

= 2. spartling

FORBEREDELSE AF KNAUF UNIFLOTT-SPARTELMASSE

• Forbered spartelmassen i henhold til anvisningerne på 
spartelmassens emballage. 

• Fyld tuben med spartelmasse ved hjælp af en spartel.

• Fastgør dysen.

• Sæt tuben og dysen i en fugepistol.

SPARTLING AF SKRUEHULLER

• Påfør spartelmassen (Knauf Uniflott Finish). Overfyld lidt. Vi 
anbefaler brug af Knauf Danogips „Akustisk spartel til huller“ for at 
undgå, at der kommer spartelmasse i perforeringshullerne.

• Lad spartelmassen tørre.

MALING

• Sørg for, at spartelmassen er gennemtør, og at overfladen er jævn 
og fri for støv.

• Grunding skal ske i overensstemmelse med malingproducentens 
anvisninger.

• Påfør malingen med rulle, så lyddugen på de perforerede plader 
ikke forsegles. Anvend en fin mohair-rulle.

• Sørg for, at malingen ikke er for tyktflydende, og undgå at påføre 
for meget maling ad gangen.

SPARTLING

• Kontrollér, at skruerne er undersænkede, og at pladerne ikke er 
skubbet tæt sammen.

• Kontrollér, at kanterne er blevet grundet og er fri for støv.

• Brug Knauf Uniflott til spartling.

SPARTLING

• Fyld fugen med spartelmasse (Knauf Uniflott). Brug en fugepistol, 
eller tryk spartelmassen ned i samlingen med en spartel. Overfyld 
samlingen en lille smule, og sørg for at presse spartelmassen 
helt op mellem pladernes kanter, og undgå at få spartelmasse i 
perforeringerne. 

• Pres spartelmassen op igen ved at føre en finger hen over 
samlingen. Efterfyld igen.

• Lad spartelmassen tørre ca. 45 minutter.

• Fjern overskydende spartelmasse.

• Lad spartelmassen tørre.

• Påfør andet lag spartelmasse (Knauf Uniflott Finish). Overfyld lidt.

• Lad spartelmassen tørre.

SLIBNING

• Kontrollér, at spartelmassen er gennemtør.

• Slib med fint sandpapir, til overfladen er helt jævn. Undgå at 
ødelægge kartonoverfladen.

MONTAGEVEJLEDNING
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Z-profil

Perforeret 
samlebeslag

Mineraluld

Spartling af samlingerne – lige 
kanter

Stratopanel

DETALJER

STRATOPANEL – INTEGRERET AKUSTIKVÆG
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PRODUKTNAVN SAP NR. B x L x H (mm)

Z-profil 199089 30 x 45 x 45 x 2300

Skrue SN 3,5x30 3503 3,5 x 30

Knauf Tiefengrund  
(universalgrunder)

253759 5 L

Uniflott Finish 129801 8 kg

Knauf Uniflott
  

253631

253630

25 kg

5 kg

Fugerør inkl. stempel og spids 4707 -

Spartelkniv 73962 -

TILBEHØR



Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel

 

KINOPANEL
VÆGBEKLÆDNINGER

Speciel akustisk vægbeklædning til biografer og andre 
underholdningslokaler, hvor der kræves fremragende 
lyddiffusion.
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STØRRELSER
600 x 600 x 12,5 mm
600 x 900 x 12,5 mm

OVERFLADE
Standard sortmalet overflade  
NCS S9000-N (glans 5)
Robust, smudsafvisende og exceptionelt let at rengøre. Andre 
farver fås på bestilling.

DANSK INDEKLIMA MÆRKNING (DIM)
Indeklimaværdi: 10 dage. Partikelafgivelse: lav (< 0,75 mg). 

RENGØRING
Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Mærker kan 
fjernes med en fugtig klud under normal rengøring med neutrale 
rengøringsmidler.

INDEKLIMA
Produktet er designet til at fungere under normale 
anvendelsesbetingelser. Testet ved 70 % RH og 25° C. Produktet 
kan tåle omgivelsestemperaturer op til 50° C.
Aktiv luftrensning med Cleaneo-teknologien.

BÆREDYGTIGHED 
• Produceret af 100% genanvendelige materialer.
• Produktet har lang servicetid, da det kan genmales uden 

påvirkning af akustik.
• Tredjeparts miljøvaredeklaration kan downloades på  

knauf.dk/kinopanel.
• 30 års garanti kan downloades på knauf.dk/kinopanel.

BRANDTEKNISK KLASSE
A2-s1,d0

ROBUSTHED
Fremstillet af robust, glasfiberforstærket materiale med 
fremragende trykstyrke. Under normale anvendelsesbetingelser 
bevares produktets egenskaber, og der sker ingen nedbrydning 
af materialet over tid.

VÆGT
Vejledende vægt pr. plade: 6,20 kg/m².

VÆGBEKLÆDNINGER

KINOPANEL

CERTIFIKATER
 − Overensstemmelseserklæring  

(EN 14190)

 − Dansk Indeklima Mærkning
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Kinoperf, 85 mm konstruktionsdybde, 50 mm mineraluld  αw: 0,80, NRC: 0,75
Kinoperf, 135 mm konstruktionsdybde, 50 mm mineraluld αw: 0,85, NRC: 0,85

AKUSTIK KANTER

Kant B 
(AFFASET KANT)
Synlige samlinger

Til Kino

VÆGBEKLÆDNINGER

KINOPANEL

Akustiske data for alternative konstruktioner kan findes 
under „Værktøjer -> Absorptionsdata“ på knauf.dk
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PRODUKTNAVN SAP NR. B x L x H

Bøsning 198917 -

Skrue SN 3,5x30 3503 3,5 x 30 mm

Kino filt 592361 1,26 x 100 m

 

PERFORERING
Kino-perforering er en specialperforering udviklet til brug i biografer og andre underholdningslokaler.

Kino, 8x53 mm, 
5/60 mm c/c
Perforering 36,9%

TILBEHØR
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God praksis: Brug af rene bomuldshandsker under håndtering af vægelementerne sikrer et godt resultat og en væg uden mærker efter fingre.

Fireboard-strimmel
Lægter
Skrue SN 3,5 x 30
Pladekant

Tegnforklaring:

A = 600 mm B = 300 mm      C = 300 mm

TILDANNELSE

• Fastgør 50 x 50 mm eller 50 x 100 mm træforskalling lodret med et 
interval på 600 mm.

• Forskallingen skal placeres lodret præcist under pladernes samling.

ISOLERING

• Anbring mineraluld (stenuld 30-40 kg/m³ eller glasuld 20-25 kg/
m³) mellem forskallingen.

MONTAGE AF VANDRET FORSKALLING

• Brug speciel brandbeskyttende forskalling.

• Fastgør med skruer 20 x 120 mm brandbeskyttende forskalling 
vandret med intervaller på 600 mm (forskallingen skal placeres 
præcist under pladernes samling)

• Op til 1800 mm over gulvet skal der monteres yderligere vandret 
brandbeskyttende forskalling 20 x 50 mm midt mellem den primære 
vandrette forskalling (forskallingen skal placeres i forbindelse med 
pladens centrum).

MONTAGE AF LODRET FORSKALLING

• Fastgør lodret brandbeskyttende forskalling 20 x 120 mm direkte 
på den primære lodrette træforskalling mellem den vandrette 
forskalling.

• Det er vigtigt, at forskallingen monteres på denne måde for at skabe 
et plant underlag til Kinopanelerne.

MONTAGEVEJLEDNING
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Fireboard-strimler 

Kino-filt 

Mineraluld 

Bøsning 

Forskalling 

MONTAGE AF KINO-FILT

• Fastgør Kino-filtet på forskallingen i det område, hvor Kinopanelerne 
skal monteres.

MONTAGE AF PANELER

• Kinopanel fastgøres på alle fire sider med en afstand på 300 mm 
(dvs. 8 skruer pr. 600 x 600 mm panel)

• Monter akustikbøsninger i panelets perforerings-åbninger, og skru 
gennem bøsningerne med Knauf Danoline-skrue SN 3,5 x 30, så 
Kinopanelet er sikkert monteret på underlaget.

MONTAGE AF FRISE

• Hvis der skal monteres en frise, er det vigtigt, at friseåbningen 
sidder i en ret vinkel på og præcist under det antal Kinopaneler, der 
skal monteres. 

• Frisen skal monteres, spartles og males inden montering af 
Kinopanelet.

Kinopanel

MONTAGEVEJLEDNING

DETALJER

KINOPANEL PÅ FORSKALLING



Kosmorama, Danmark, Amfipanel, Tangent

 

AMFIPANEL
VÆGBEKLÆDNINGER

Speciel akustisk vægbeklædning til biografer og andre 
underholdningslokaler. Gode lyddiffusionsegenskaber, der 
hindrer ekko og sikrer akustisk komfort.
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CERTIFIKATER
 − Overensstemmelseserklæring 

(EN 14190)

 − Dansk Indeklima Mærkning

VÆGBEKLÆDNINGER

AMFIPANEL
STØRRELSER
600 x 600 x 12,5 mm
600 x 900 x 12,5 mm

OVERFLADE
Standard sortmalet NCS S-9000-N (glans 5) 
Andre farver fås på bestilling.

DANSK INDEKLIMA MÆRKNING (DIM)
Indeklimaværdi: 10 dage. Partikelafgivelse: lav (< 0,75 mg). 

RENGØRING
Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Mærker kan 
fjernes med en fugtig klud under normal rengøring med neutrale 
rengøringsmidler.

INDEKLIMA
Produktet er designet til at fungere under normale 
anvendelsesbetingelser. Testet ved 70 % RH og 25° C. Produktet 
kan tåle omgivelsestemperaturer op til 50° C.
Aktiv luftrensning med Cleaneo-teknologien.

BÆREDYGTIGHED 
• Produceret af 100% genanvendelige materialer.
• Produktet har lang servicetid, da det kan genmales uden 

påvirkning af akustik.
• Tredjeparts miljøvaredeklaration kan downloades på  

knauf.dk/amfipanel.
• 30 års garanti kan downloades på knauf.dk/amfipanel.

LYSREFLEKSION
5,5%

BRANDTEKNISK KLASSE
Klasse 1
K110

A2-s1,d0
BD 30

ROBUSTHED
Fremstillet af robust, glasfiberforstærket materiale med 
fremragende trykstyrke. Under normale anvendelsesbetingelser 
bevares produktets egenskaber, og der sker ingen nedbrydning 
af materialet over tid.

VÆGT
Vejledende vægt pr. plade: 7,20 kg/m².
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Tangent, 85 mm konstruktionsdybde, 50 mm mineraluld   αw: 0,85, NRC: 0,80

Tangent, 135 mm konstruktionsdybde, 100 mm mineraluld αw: 0,90, NRC: 0,95

AKUSTIK KANTER

Kant B 
(AFFASET KANT)
SYNLIGE SAMLINGER

Til Tangent

VÆGBEKLÆDNINGER

AMFIPANEL

Akustiske data for alternative konstruktioner kan findes 
under „Værktøjer -> Absorptionsdata“ på knauf.dk
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PERFORERING
Fås også uperforeret (Regula). 

Tangent, 4 x 14 mm, 
10/20 mm c/c
Perforering: 22,9%
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•

A

B

600/900
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Fig. 1

Tegnforklaring:

22 x 60 mm forskalling

Lægter

Sort skrue (SN 3,5x30)

Pladekant

A = 600 mm    B = 600 mm

FORSKALLING

• Fastgør 50x50 mm eller 50x100 mm lægter lodret med intervaller 
på 600 mm (Amfipanel 600) eller 900 mm (Amfipanel 900).

• Lægterne skal placeres lodret, og således at de sidder præcist 
under pladernes samling.

ISOLERING

• Anbring mineraluld (stenuld 30-40 kg/m³ eller glasuld 20-25 kg/m³) 
mellem lægterne.

MONTAGE AF VANDRET FORSKALLING

• Fastgør 22x60 mm afhøvlede lægter vandret på forskallingen med 
en c/c-afstand på 600 mm. 

• Det er vigtigt, at lægterne er monteret præcist og vinkelret.

MONTAGE AF LODRET FORSKALLING

• Fastgør 22x60 mm afhøvlede lægter på den primære forskalling 
med en c/c-afstand på 600 mm (Amfipanel 600) eller 900 mm 
(Amfipanel 900). 

• Det er vigtigt, at de lodrette lægter er vinkelret på og flugter med de 
vandrette lægter, så forskallingsstrukturen er fuldstændig plan. 

MONTAGEVEJLEDNING



AMFIPANEL

Knauf Danoline akustiske vægbeklædninger   193

MONTAGE AF FILT

• Fastgør Kino-feltet på forskallingen i det område, hvor Amfi-panelerne 
skal monteres.  

MONTAGE AF PANELER

• Fastgør Amfipanelerne på forskallingen ved hjælp af de forborede 
huller.

• Brug sorte skruer (min. 30 mm).

MONTAGE AF EVENTUEL FRISE

• Hvis der skal monteres en frise, er det vigtigt, at åbningen mellem 
friserne er vinkelret og præcist tilpasset antallet af Amfipaneler. 

• Monter og mal frisen inden montage af panelerne.

MONTAGEVEJLEDNING
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Forskalling

Kino-filt

Mineraluld

Amfipanel

DETALJER

AMFIPANEL PÅ FORSKALLING
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PRODUKTNAVN SAP NR. B x L x H

SN 3,5x30 3503 3,5 x 30

Kino-filt 592361 1,26 x 100 m

TILBEHØR



Atelier d’Architectures LA GRANGE, kontor, Belgien, Adit med print og monteret lodret. Fotograf : www.objectif-instant.com

 

ADIT
VÆGBEKLÆDNINGER

Højeffektiv akustisk efterregulering i eksisterende rum. 
Exceptionelt hurtig og let montage. Minimal forstyrrelse af de 
daglige aktiviteter i rummet. Let rengøring og vedligeholdelse 
takket være den foliebelagte, robuste overflade.
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VÆGBEKLÆDNINGER

ADIT
STØRRELSER
450 x 2400 x 9,5 mm
450 x 1200 x 9,5 mm

OVERFLADE
Foliebelagt med imprægneret hvidt papir NCS S0300-N (RAL 
9016). Glans 10

Folien er testet for kemikaliebestandighed iht. DIN 68 861, 
FIRA BS 3962 og NEMA LD-3-1991

DANSK INDEKLIMA MÆRKNING (DIM)
Indeklimaværdi: 10 dage. Partikelafgivelse: lav (< 0,75 mg).

RENGØRING
Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Mærker kan 
fjernes med en fugtig klud under normal rengøring med neutrale 
rengøringsmidler.

INDEKLIMA
Produktet er designet til at fungere under normale 
anvendelsesbetingelser. Testet ved 90 % RH og 30° C. 
Produktet kan tåle omgivelsestemperaturer op til 50° C.
Aktiv luftrensning med Cleaneo-teknologien.

BÆREDYGTIGHED 
• Produceret af 100% genanvendelige materialer.
• Produktet har lang servicetid,  da det kan genmales uden 

påvirkning af akustik.
• Tredjeparts miljøvaredeklaration kan downloades på  

knauf.dk/adit.
• 30 års garanti kan downloades på knauf.dk/adit.

BRANDTEKNISK KLASSE
B-s1,d0

ROBUSTHED
Robust og smudsafvisende overflade. Produktet er fremstillet 
af robust, glasfiberforstærket materiale med fremragende 
trykstyrke. Under normale brugsforhold bevares produktets 
egenskaber.

VÆGT
Vejledende vægt pr. 2400 mm plade: 8,0 kg.
Vejledende vægt pr. 1200 mm plade: 4,0 kg.

CERTIFIKATER
 − Overensstemmelseserklæring 

(EN 14190)

 − Dansk Indeklima Mærkning



ADIT

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

α 

Hz
400020001000500250125

α 0,65 0,90 0,90 0,85 0,800,25

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

s 

Hz
400020001000500250125

s 0,77 0,78 0,76 0,64 0,730,87

s 0,57 0,62 0,56 0,53 0,570,73
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Tangent, 55 mm konstruktionsdybde, 33 mm mineraluld   αw: 0,90, NRC: 0,85

Før Adit 0,76s

Efter Adit 0,60s

EFTERKLANGSTID
Måling før og efter Adit

AKUSTIK KANTER

Kant B 

(AFFASEDE KANT)

Foldede langkanter

Til Tangent

VÆGBEKLÆDNINGER

ADIT

Akustiske data for alternative konstruktioner kan findes 
under „Værktøjer -> Absorptionsdata“ på knauf.dk
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PERFORERING

Tangent 4x14 mm, 
10/20 mm c/c
2400 mm: Perforering: 24,5%
1200 mm: Perforering: 23,9%



ADIT

A

356,5 mm

356,5 mm

55 mm

Min. 55 mm 50 mm
600 mm

1 2
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Tegnforklaring:

45 mm Z-profil
Pladekant

A = Min. 55 mm

Fig. 1

God praksis: Brug af rene bomuldshandsker under håndtering af vægelementerne sikrer et godt resultat og en væg uden mærker efter fingre.

MÅLTAGNING

• Brug medfølgende gipsskabelon til at afmærke placeringen af 
Z-profilerne.

Z-PROFILER

• Monter Z-profilerne vandret. Vælg befæstigelse efter underlaget.

• Den store flange på Z-profilerne skal fastgøres på væggen.

• Ved montage af flere Adit-elementer i forlængelse af hinanden vil 
det være en fordel at forskyde samlingerne på de øverste Z-profiler 
med en halv længde i forhold til elementsamlingerne for at sikre, at 
elementerne flugter.

DÆKNINGSPROFIL

• Hvis elementerne ikke går fra væg til væg, skal de medfølgende 
dækningsprofiler bruges til at dække mineralulden ved de synlige 
ender. Skub dækningsprofilen bag Z-profilerne, og fastgør det med 
en skrue gennem det forborede hul.

DANOPOR

• Monter det plastemballerede mineraluld mellem Z-profilerne.

MONTAGEVEJLEDNING - VANDRET MONTAGE
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FASTGØRELSE

• Sæt elementet på plads nederst, og lås det fast ved hjælp af de 
medfølgende låseclips.

ENDEPROFIL

• Hvor der er monteret dækningsprofiler, skal de tilhørende Adit-
elementer påsættes en endeprofil.

• Pres endeprofilen over enden af elementet.

• Den mindste flange skal dække elementets forside.

• Lås endeprofilen på plads ved hjælp af de medfølgende 
endeprofilclips.

MONTAGE

• Vip Adit-elementet over den øverste profil.

TILDANNELSE

• Tildan elementerne fra forsiden med en fintandet sav.

MONTAGE

• Sænk elementet over den øverste profil.

• Elementet er nu på plads, men kan stadig justeres i 
længderetningen.

• Elementer skal støde op mod hinanden eller den tilstødende væg. 
Hvis elementerne stopper midt på væggen, skal de medfølgende 
dæknings- og endeprofiler monteres som vist nedenfor.

MONTAGE AF ADIT-PANELER

• Pres Adit-panelets kant med den største fold ind under den nederste 
profil, og tryk den opad.

MONTAGEVEJLEDNING - VANDRET MONTAGE

Se også vores  
installationsvideo
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356,5 mm

356,5 mm

55 mm

Min. 55 mm

202     Knauf Danoline akustiske vægbeklædninger

MONTAGEVEJLEDNING - LODRET MONTAGE

A = 50 mm
B = 2400 mm / 1200 mm

A

A

B

Tegnforklaring:

45 mm Z-profil
Pladekant

Anden række Anden række

Tredje række

Tredje række

Midterste række (kan undlades ved 1200 mm)

Fig. 1

God praksis: Brug af rene bomuldshandsker under håndtering af vægelementerne sikrer et godt resultat og en væg uden mærker efter fingre.

MÅLTAGNING

• Brug medfølgende gipsskabelon til at afmærke placeringen af 
Z-profilerne.

• Z-profilerne skal centreres vertikalt, så afstanden fra enden af 
Z-profilet til enden af Adit-panelet er 50 mm både foroven og 
forneden. Se fig. 1.

Z-PROFILER

• Monter Z-profilerne vertikalt. Vælg befæstigelse efter underlaget.

• Den store flange på Z-profilerne skal fastgøres til væggen.

DÆKNINGSPROFIL

• Brug de medfølgende dækningsprofiler til at dække over 
mineralulden ved de synlige ender. Skub dækningsprofilen ind bag 
Z-profilet, og fastgør det med en skrue gennem det forborede hul.

DANOPOR

• Monter det plastemaballerede mineraluld mellem Z-profilerne.
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MONTAGEVEJLEDNING - LODRET MONTAGE

1

2

ENDEPROFIL

• Hvor der er monteret dækningsprofiler, skal de tilhørende Adit-
elementer påsættes en endeprofil.

• Pres endeprofilen over enden af elementet.

• Den mindste flange skal dække forsiden af elementet.

• Lås endeprofilen på plads ved hjælp af de medfølgende 
endeprofilclips.

INSTALLATION

• Vip Adit-elementet ind over den højre profil.

FASTGØRELSE

• Skru panelet fast med den medfølgende hvide skrue.

INSTALLATION

• Pres elementet ind over den højre profil.

• Elementet er nu på plads, men kan stadig justeres vertikalt.

• Lav en midlertidig støtte, som Adit-panelet kan hvile på, mens det 
skrues fast.

MONTAGE AF ADIT-PANELER

• Pres Adit-panelets kant med den største fold ind under det venstre 
profil, og tryk den indad.

FORBEREDELSE AF PANELERNE

• Forbered skruepunkterne gennem perforeringerne.

• Se afstande i fig. 1

• Bor 6 mm huller i det øverste af de 6 perforerede huller.

• Sæt den tilhørende 6 mm plug i hvert hul.
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Z-profil
Låseclips

Dækningsprofil

Endeprofil

Danopor

Adit

DETALJER

ADIT
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PRODUKTNAVN SAP NR. B x L x H

Z 45 profil, galvaniseret 199089 45 x 2300

Hvide endeprofiler 215384 20 x 360 x 40

Vinkelprofiler til Z-profilerne 199108 25 x 32/7,5 x 450

33 mm Danopor isolering pakket i plast 199062 33 x 350 x 575

Montageskabeloner 356,5 mm

55 mm 657259 55 x 356,5

Låseclips 316313 -

Endeprofilclips/vægfjeder 108961 -

* Hver ADIT pakke består af: 2 stk. paneler 450 x 2400 mm, 4 stk. Z 45 profiler, 4 stk. endeprofiler, 4 stk. vinkelprofil, 4 stk. låseclips, 4 stk. vægfjeder, 8 stk. Dano-
por isolering pakket i plast, 2 stk. montageskabeloner, 1 stk. montagevejledning. Der er mulighed for tryk på Adit. Indhent tilbud i salgsafdelingen.

PRODUKTNAVN SAP NR. B x L x H

Z 45 profil, galvaniseret 656969 45 x 1100

Hvide endeprofiler 215384 20 x 360 x 40

Vinkelprofiler til Z-profilerne 199108 25 x 32/7,5 x 450

33 mm Danopor isolering pakket i plast 656695 33 x 350 x 550

Montageskabeloner 356,5 mm

55 mm 657259 55 x 356,5

Låseclips 316313 -

Endeprofilclips/vægfjeder 108961 -

* Hver ADIT pakke består af: 2 stk. paneler 450 x 1200 mm, 4 stk. Z 45 profiler, 4 stk. endeprofiler, 4 stk. vinkelprofil, 4 stk. låseclips, 4 stk. vægfjeder, 8 stk. Dano-
por isolering pakket i plast, 2 stk. montageskabeloner, 1 stk. montagevejledning. Der er mulighed for tryk på Adit. Indhent tilbud i salgsafdelingen.

TILBEHØR ADIT 2400 MM*

TILBEHØR 1200 MM*



 

MITEX
DESIGNELEMENT

Utallige muligheder for at skabe egne former. Præcis, knivskarp 
kantaftegning.
Mulighed for at lege med gipsen som med et stykke papir.

Wingårdh Arkitektkontor, Astra Zeneca Tinghuset, Sverige, Mitex
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DESIGNELEMENT

MITEX
OVERFLADE

Standard ubehandlet

DANSK INDEKLIMA MÆRKNING (DIM)

Indeklimaværdi: 10 dage

Partikelafgivelse: lav (< 0,75 mg) 

RENGØRING

Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Fjernelse af 
mærker afhænger af den anvendte maling, selvom en fugtig 
klud ved normal rengøring med neutrale rengøringsmidler 
normalt er tilstrækkeligt til at fjerne mindre mærker. I tilfælde 
af vanskelige mærker, eller hvis der opstår tvivl, henvises til 
malingproducentens anbefalinger.

INDEKLIMA

Produktet er designet til at fungere under normale 
anvendelsesbetingelser. Testet ved 70 % RH og 25° C. Produktet 
kan tåle omgivelsestemperaturer op til 50° C.

BÆREDYGTIGHED 

• Produceret af 100% genanvendelige materialer.

• Produktet har lang servicetid, da de kan genmales uden 
påvirkning af akustik.

• Tredjeparts miljøvaredeklaration kan downloades på  
knauf.dk/mitex.

• 30 års garanti kan downloades på knauf.dk/mitex.

BRANDTEKNISK KLASSE

Klasse 1

K110

A2-s1,d0

ROBUSTHED

Fremstillet af robust, glasfiberforstærket materiale med 
fremragende trykstyrke. Under normale anvendelsesbetingelser 
bevares produktets egenskaber, og der sker ingen nedbrydning 
af materialet over tid.
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max. 950 mm
max. 950 mm

max. 1200  mm

min. 15 mm

• Tykkelse: 9 eller 13 mm
• Maks. bredde af plade: 1200 mm
• Maks. bredde fra kant til fjerneste snit: 950 mm 
• Maks. længde af plade: 3000 mm
• Min. længde af plade: 200 mm og min. 1/3 af pladens 

bredde
• 

Lim elementerne til den ønskede form ved at påføre silikatlim i 
V-snittene umiddelbart før montering af Mitex.

Underlaget skal være plant. Den maksimale afstand mellem 
understøtningspunkterne afhænger af formen og anvendelsen 
af Mitex-elementet. Mitex-elementerne fastgøres med skruer 
direkte gennem pladen.

STØRRELSER MONTAGE

DESIGNELEMENT 

MITEX
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PRODUKTNAVN SAP NR. B x L x H  (mm)

Aquapanel® Indoor Joint
Adhesive 103389 310 ml

150°

30°

90° 90°
45°

135°

Mitex / vinkel 30°Mitex / vinkel 90° Mitex / vinkel 135°

PERFORERING
Leveres uperforeret
Specialperforering fås på bestilling. 

VINKLER
Standard vinkel       90°
Min. vinkel             30°
Maks. vinkel         135°

Vinkler fra 30° til 90° og fra 90° til 135° på bestilling. Yderligere oplysninger kan fås hos vores salgsafdeling.
For alle vinkler under eller over 90° skal der følge en tegning med ordren.

TILLBEHØR



Østre Skole, Holbæk, Danmarks, Designpanel/Curvex

 

CURVEX
DESIGNELEMENT

Buer, der kun begrænses af fantasien. Organisk design med 
forskellige kanter, der kan tilpasses alle former for loft- og 
vægdesign.
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DESIGNELEMENT

CURVEX
OVERFLADE
Standard ubehandlet

DANSK INDEKLIMA MÆRKNING (DIM)
Indeklimaværdi: 10 dage
Partikelafgivelse: lav (< 0,75 mg) 

RENGØRING
Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Fjernelse af 
mærker afhænger af den anvendte maling, selvom en fugtig 
klud ved normal rengøring med neutrale rengøringsmidler 
normalt er tilstrækkeligt til at fjerne mindre mærker. I tilfælde 
af vanskelige mærker, eller hvis der opstår tvivl, henvises til 
malingproducentens anbefalinger.

INDEKLIMA
Produktet er designet til at fungere under normale 
anvendelsesbetingelser. Testet ved 70 % RH og 25° C. 
Produktet kan tåle omgivelsestemperaturer op til 50° C.

BÆREDYGTIGHED 
• Produceret af 100% genanvendelige materialer.
• Produktet har lang servicetid, da de kan genmales uden 

påvirkning af akustik.
• Tredjeparts miljøvaredeklaration kan downloades på  

knauf.dk/curvex.
• 30 års garanti kan downloades på knauf.dk/curvex.

BRANDTEKNISK KLASSE
A2-s1,d0

ROBUSTHED
Fremstillet af robust, glasfiberforstærket materiale med 
fremragende trykstyrke. Under normale anvendelsesbetingelser 
bevares produktets egenskaber, og der sker ingen nedbrydning 
af materialet over tid.
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B

A

Ende

Side

Tilsætning

Længde

90° indvendig

180° indvendig 180° udvendig

90° udvendig

200 - 1200 mm
Panelbredde

200 - 3000 mm
Panellængde
Buelængde

200 - 1200 mm
Panelbredde
Buelængde

1200 - 3000 mm
Panellængde

Søjlebeklædningen leveres i 4 stk. 180° skaller, som hver består af 
2 x 6 mm gipsplader: 
• 2 skaller til første lag
• 2 skaller til andet lag
Det andet lag skal monteres med 90° forskydning.

S-formede buer fremstilles efter kundens specifikationer. Tegning 
skal medfølge. Kontakt Knauf Danoline for at få flere oplysninger.

• Min. radius: 25 mm
• Min. længde: 200 mm
• Maksimal længde: 3000 (type A)
• Min. tykkelse 2 x 6 mm
• Cirkelsnit: 0° - 180°

Radier under 80 mm (indvendigt) rilles.
Radier under 120 mm (indvendigt) skal spartles helt.

Curvex-elementer skal opsættes på et stabilt underlag. Fastgør 
elementerne til underlaget med en skrueafstand på maks. 300 
mm i begge retninger. Begge buens ender skal fastgøres.

Som hovedregel fastgøres Curvex-elementerne med skruer 
gennem pladen. Hvis der bruges Curvex-elementer med 
affasede kanter, skubbes elementerne tæt sammen. 

Hvis elementerne derimod kræver spartling af samlingerne, 
skal der være et mellemrum på 2-4 mm mellem elementerne. 
Affas lige kanter, og grund dem med Knauf-grunder. 
Knauf Danoline anbefaler Knauf Uniflott-spartelmasse til 
spartling af samlingerne.

STØRRELSER MONTAGE

DESIGNELEMENT 

CURVEX

KANTER

Tilsætninger er valgfrie og anvendes til spartling af samlinger. For 
at opnå det optimale resultat anbefaler vi tilsætninger, hvis Curvex-
elementerne skal sættes sammen med almindelige gipsplader. 



CURVEX
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Denne størrelse kan produceres.

Denne størrelse kan IKKE produceres.

PERFORERING
Leveres uperforeret
Se Designpanel og Tectopanel vedrørende perforerede, buede 
paneler.

KANT ENDE SIDE
Lige kant E1 S1

Lige kant 25 mm 
udladning

E2 S2

Lige kant 50 mm 
udladning

E4

Affaset kant E7

Affaset kant 50 mm
udladning

E8

                                         A B

Buelængde (mm) 1200 - 3000 ≤ 1200

Vinkel 90° 180° 90° 180°

Tykkelse (mm) 13 18 25 13 18 25 13 18 25 13 18 25

RA
D

IU
S 

(m
m

)

50 - 100

101 - 200

201 - 300

301 - 400

401 - 500

501 - 600

601 - 700

701 - 800

801 - 900

901 - 1000

1001 - 1100

1101 - 1200

1201 - 1300

1301 - 1400



 

PERFORERINGER 
& VEDLIGEHOLD
De forskellige perforeringer sørger for Knauf Danoline-produkternes 
akustiske ydelse og giver dem deres identitet. Hver perforering 
har sine egne kendetegn lige fra det organiske design med runde 
huller til det gitterlignende design med små kvadratiske huller, det 
maritime design med store kvadratiske huller eller det tekniske 
design med de ovale huller.
På side 222 finder du nærmere oversigt over anvendelse og 
vedligehold af Knauf Danolines akustiske gipslofter.

Arkitekt: A.R.T ARCHITECTES ASSOCIES, kontor, Frankrig, Belgravia E+ Unity 8|15|20



UNITY
OPLEV FORENINGEN AF AKUSTIK OG ÆSTETIK

Det enestående ved Unity-serien ligger i perforeringsdesignet, 
som går helt ud til kanten af pladen.

Unity-serien omfatter fire forskellige perforeringsdesign: 
Unity 9, Unity 3, Unity 8|15|20 og Unity 4.

Find Unity perforeringerne under Contur, Plaza og Belgravia 
samt som noget helt nyt nu også Unity 3 under vores nye 

DANOloft.



PERFORERINGER
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PERFORERINGER

UNITY 3
Unity 3’s kvadratiske, pixel-
lignende perforering giver 
det et hightech design. Unity 
3 (U3) perforeringsmønstre 
består af 3,5 x 3,5 mm 
kvadratiske perforeringer og 
hhv. 8,3 og 8,7 mm til kanten 
af pladen, hvilket skaber et 
monolitisk loftflade.Hullernes 
indbyrdes centerafstand er 
8,3 mm.

UNITY 3
PERFORERINGS-

PROCENT
AFSTAND TIL 

KANTEN

PRODUKTER

Contur 17,2% 8,3 mm

Belgravia 17,2%
8,7 mm (S15)
8,3 mm (S24)

Plaza 17,2%
8,7 mm (S15)
8,3 mm (S24)

PERFORERINGER

UNITY 4
Unity 4 perforeringsmønstre 
(U4) består af 4 mm runde 
huller med en indbyrdes 
centerafstand på 10 mm og 
10 mm til kanten af pladen, 
som skaber en blød overflade, 
der gengiver gipsens 
underliggende formbarhed.

UNITY 4
PERFORERINGS-

PROCENT
AFSTAND TIL 

KANTEN

PRODUKTER

Contur 12,2% 10 mm

Belgravia 12,2%
12 mm (S15)
12,5 mm (S24)

Plaza 12,2%
12 mm (S15)
12,5 mm (S24)
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PERFORERINGER

UNITY 9
Mønster for Unity 9 perfo-
rering består af 9 x 9 mm 
kvadratiske huller med 20 
mm c/c. 
Unity 9‘s geometriske perfore-
ringsdesign giver et maritimt 
udtryk til loftet

UNITY 9
PERFORERINGS-

PROCENT
AFSTAND TIL 

KANTEN

PRODUKTER

Belgravia 18,9% 12 mm (S15)

Plaza 18,9%
12 mm (S15)
17,5 mm (S24)

Contur 18,9% 17,5 mm (S24)

PERFORERINGER

UNITY 8|15|20
Unity 8|15|20 har runde 
perforeringer med tre 
forskellige diametre: Ø8 
mm, Ø15 mm and Ø20 
mm. Yderligere er der 
enkelte huller med Ø5 mm i 
diameter imellem de øvrige 
perforeringer.

UNITY 8|15|20
PERFORERINGS-

PROCENT

PRODUKTER

Contur 10,8%

Belgravia 10,8%

Plaza 10,8%
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PERFORERINGER

MICRO
MICRO-perforeringsmønstre består af 3 x 3 mm kvadratiske huller med en indbyrdes centerafstand på 8,3 mm.

MICRO
PERFORERINGS-

PROCENT
A B C D

PRODUKTER

Contur 10,2% 37,5 510 37,5 510

Belgravia S24 10,2% 29,5 525 29,5 525

Markant S24 10,2% 25,25 525 25,25 525

Plaza 10,2% 34,5 525 34,5 525

Corridor 10,6% 37,5 325 25 1150/1750/2350

Corridor Swing 9,9% 41,9 491,7 41,9 1091,7

Tectopanel 10,2% 37,5 525 37,5 525

Danopanel 10,2% 37,5 525 45 510

PERFORERINGS-
PROCENT

A B C D E

Designpanel M1F 9,8% 62,5 775 62,5 775 125

Designpanel M2F/900 7,1% 62,5 325 62,5 325 125

Designpanel M2F/1200 8,4% 62,5 475 62,5 475 125

PERFORERINGER

QUADRIL
QUADRIL-perforeringsmønstre består af 12 x 12 mm kvadratiske huller med en indbyrdes centerafstand på 30 mm.

QUADRIL
PERFORERINGS-

PROCENT
A B C D

PRODUKTER

Contur 13% 45 510 45 510

Belgravia S24 13% 37 510 37 510

Markant S24 13% 32,75 510 32,75 510

Plaza 13% 42 510 42 510

Corridor 14,2% 35 330 30 1140/1740/2340

Corridor Swing 11,5% 62,75 450 62,75 1050

PERFORERINGS-
PROCENT

A B C D E

Designpanel Q1F 13% 60 780 60 780 120

Designpanel Q2F/900 10,2% 60 330 60 330 120

Designpanel Q2F/1200 11,6% 60 480 60 480 120
A / C: Afstanden mellem pladens kant og 
midten af første perforeringsrække.

B / D: Størrelsen af perforeringsfeltet fra midten 
af første perforeringsrække til midten af sidste 
perforeringsrække.
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PERFORERINGER

TANGENT
TANGENT-perforeringsmønstre består af 4 x 14 mm ovale huller med en indbyrdes centerafstand på 10/20 mm.

TANGENT
PERFORERINGS-

PROCENT
A B C D

PRODUKTER

Visona 21,3% 22,5 330 40 1120

Belgravia S24 21,3% 27 530 32 520

Plaza 21,3% 32 530 37 520

Corridor 21,6% 35 330 30 1140/1740/2340

Tectopanel 21,3% 35 530 40 520

Amfipanel 22,9% 25 550 30 540

Adit 24,5% 15 420 40 2320

Designpanel - T3L1, T3L2, T3L4 - se side 95

PERFORERINGER

GLOBE
GLOBE-perforeringsmønstrene består af 6 mm runde huller med en indbyrdes centerafstand på 15 mm.

GLOBE
PERFORERINGS-

PROCENT
A B C D

PRODUKTER

Contur 10,2% 37,5 525 37,5 525

Belgravia S24 10,2% 29,5 525 29,5 525

Markant S24 10,2% 25,25 525 25,25 525

Plaza 10,2% 34.5 525 34,5 525

Corridor 10,6% 35 330 30 1140/1740/2340

Corridor Swing 10% 40,25 495 40,25 1095

Tectopanel 10,2% 37,5 525 37,5 525

Danopanel 10,2% 37,5 525 37,5 525

PERFORERINGS-
PROCENT

A B C D E

Contrapanel 10,2% 37,5 525 37,5 525 75

Designpanel G1F 9,8% 60 780 60 780 120

Designpanel G2F/900 8,6% 60 330 60 330 120

Designpanel G2F/1200 8,6% 60 480 60 480 120

A / C: Afstanden mellem pladens kant og midten af første 
perforeringsrække.

B / D: Størrelsen af perforeringsfeltet fra midten af første 
perforeringsrække til midten af sidste perforeringsrække.
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G8/18G6/18

G15/30 G8/12/50

G12/20/66

G10/23

Q8/18 Q12/25

G12/25

G8/15/20 G12/20/35

PERFORERINGER

SOLO
SOLO-perforering findes i ni forskellige perforeringsdesign i et fast, regelmæssigt perforeringsdesign:
• 6, 8, 10, 12 og 15 mm runde huller i regelmæssigt forløb
• 8 og 12 mm kvadratiske huller i regelmæssigt forløb
• 8/12 og 12/20 mm forskudte, runde huller i regelmæssigt forløb

PERFORERINGER

STRATO
STRATO-perforering findes i to forskellige perforeringsdesign med en vilkårlig placering af runde huller i tre 
forskellige størrelser, hhv. 8/15/20 mm og 12/20/35 mm.
• 8/15/20 mm eller 
• 12/20/35 mm.
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PERFORERINGER

KINO
KINO-perforeringen består af 8 x 53 mm ovale huller med en indbyrdes 
centerafstand på 15/60 mm.
Kino-perforering er specielt udviklet til at sprede lyd i biografer og 
andre underholdningslokaler.

KINO
PERFORERINGS-

PROCENT
A B C D

PRODUKT

Kino 36,9% 60 480 37,5 525

A / C: Afstanden mellem pladens kant og 
midten af første perforeringsrække.

B / D: Størrelsen af perforeringsfeltet fra midten 
af første perforeringsrække til midten af sidste 
perforeringsrække.
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PRODUKT-
KATEGORI

DEMONTERBARE SYSTEMLOFTER

PRODUKTER VISONA, CONTUR, BELGRAVIA, MARKANT, PLAZA DANOTILE

OVERFLADE Hvidmalet Foliebelagt

ANVENDELSE Designet til brug under normale forhold, dvs. op til 70 % RH og 25° C, f.eks. i kontorer, institutioner og lignende steder.
Belgravia, Markant, Plaza og Danotile 600x600 er testet ved 90 % RH ved 30 ºC og kan anvendes under mere ekstreme forhold som f.eks. i 
køkkener, laboratorier og rum med hyppige og store ændringer i temperaturen og luftfugtigheden.
I områder med høj luftfugtighed bør der anvendes specielle, rustbestandige skinnesystemer. 

RENGØRING Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Mærker kan fjernes med 
en fugtig klud under normal rengøring med neutrale rengøringsmidler. 
Genstridige mærker og mindre ridser kan tørres af og genmales. 

Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Mærker kan fjernes med 
en fugtig klud og eventuelt et mildt rengøringsmiddel.

For at fjerne genstridige mærker, eller hvis der anvendes strenge 
rengøringsprocedurer, kan der anvendes skrappere rengøringsmidler. 
Produktet kan også tåle skrap rengøring med koncentrerede rengørings- 
og desinfektionsmidler med høje og lave pH-værdier (13,0 - 2,5).

REPARATION Mere synlige skader og ridser på overfladen kan repareres ved at spartle 
ridserne, slibe dem med sandpapir og genmale. 
Til genmaling skal der bruges Knauf Danoline reparationsmaling eller 
lignende (som NCS 0700 eller nærmeste er RAL 9003), som skal 
påføres med en malerrulle. Ved overflader med Medifend bør der også 
bruges Medifend til genmaling. Sprøjtemaling kan ikke anbefales på 
perforerede produkter, da der er risiko for, at malingen bliver sprøjtet på 
lyddugen, hvilket vil andre dens akustiske egenskaber. 

Ridser og skader kan være svære at reparere, hvorfor det anbefales at 
udskifte de beskadigede plader med nye.

LAMPE- 
OPHÆNG-
NING

DANOTILE: Ved størrelser op til 625 x 625 mm og en minimumstykkelse på 9 mm kan enheder op til 3 kg monteres direkte i pladen uden 
forstærkning. Ved større Størrelser og alle størrelser i 6 mm tykkelse kan der monteres en aflastningsplade af tilstrækkelig styrke bag elementet. 
Aflastningspladen skal gå helt ind i bæreprofilerne, så vægten overføres til disse. Den samlede vægt bør ikke være større end 3 kg for hver m² 
loftflade. Hvis belastningen er større end 3 kg/m², skal der anvendes yderligere opstropning. Enheder over 3 kg bør monteres selvstændigt, så de 
ikke belaster loftfladen.

BELGRAVIA, MARKANT, PLAZA: Ved størrelser op til 625 x 625 mm (ikke i Tangent-perforering) kan enheder op til 3 kg monteres direkte i 
pladen uden forstærkning. Ved større størrelser og alle størrelser med Tangent-perforering kan der monteres en aflastningsplade af tilstrækkelig styrke 
bag elementet. Aflastningspladen skal gå helt ind i bæreprofilerne, så vægten overføres til disse. Den samlede vægt bør ikke være større end 3 kg 
for hver m² loftflade. Hvis belastningen er større end 3 kg/m², skal der anvendes yderligere opstropning. Enheder over 3 kg bør monteres separat, 
så de ikke belaster loftfladen. 

VISONA, CONTUR: Ved mindre enheder (op til 3 kg) kan en aflastningsplade af tilstrækkelig styrke monteres bag elementet. Aflastningspladen skal 
gå helt ind i bæreprofilerne, så vægten overføres til disse. Den samlede vægt bør ikke være større end 3 kg for hver m² loftflade. Hvis belastningen 
er større end 3 kg/m², skal der anvendes yderligere opstropning. Enheder over 3 kg bør monteres separat, så de ikke belaster loftfladen.

PRODUKT-
KATEGORI

SELVBÆRENDE LOFTER

PRODUKTER CORRIDOR 400, CORRIDOR SWING

OVERFLADE Hvidmalet

ANVENDELSE Designet til brug under normale forhold, dvs. op til 70 % RH og 25° C, f.eks. i kontorer, institutioner og lignende steder.
Corridor 400 er testet ved 90 % RH ved 30 ºC og kan anvendes under mere ekstreme forhold som f.eks. i køkkener, laboratorier og rum med 
hyppige og store ændringer i temperaturen og luftfugtigheden.

RENGØRING Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Mærker kan fjernes med en fugtig klud under normal rengøring med neutrale rengøringsmidler. 
Genstridige mærker og mindre ridser kan tørres af og genmales.

REPARATION Mere synlige skader og ridser på overfladen kan repareres ved at spartle ridserne, slibe dem med sandpapir og genmale. 
Til genmaling skal der bruges Knauf Danoline reparationsmaling eller lignende (som NCS 0700 eller nærmeste er RAL 9003), som skal påføres 
med en malerrulle. Ved overflader med Medifend bør der også bruges Medifend til genmaling. Sprøjtemaling kan ikke anbefales på perforerede 
produkter, da der er risiko for, at malingen bliver sprøjtet på lyddugen, hvilket vil andre dens akustiske egenskaber. 

LAMPE- 
OPHÆNG-
NING

CORRIDOR 400: Enheder med en vægt på op til 3 kg kan monteres direkte i pladen uden forstærkning. OBS! Den maksimale udskæring ved 
montage i midten af pladen er Ø265 mm / 265 x 265 mm. Enheder over 3 kg bør understøttes separat, så de ikke belaster loftfladen.

CORRIDOR SWING: Loftpladen må ikke bære vægt fra andre installationer.

ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE
God praksis: Brug af rene bomuldshandsker under håndtering af malede 
og foliebelagte loftelementer vil sikre et godt resultat og et loft uden 
mærker efter fingre.
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PRODUKT-
KATEGORI

FASTMONTEREDE LOFTER OG VÆGBEKLÆDNINGER

PRODUKTER DANOPANEL,
DANOloft

DESIGNPANEL, TECTOPANEL, 
SOLOPANEL, STRATOPANEL

CONTRAPANEL, ADIT KINOPANEL, AMFIPANEL

OVERFLADE Hvidmalet Ubehandlet Foliebelagt Sortmalet

ANVENDELSE Designet til brug under normale forhold, dvs. op til 70 % RH og 25° C, 
f.eks. i kontorer, institutioner og lignende steder.

DESIGNPANEL, TECTOPANEL, DANOloft: Panelerne er testet ved 
90 % RH ved 30º C og kan anvendes under mere ekstreme forhold som 
f.eks. i køkkener, laboratorier og rum med hyppige og store ændringer 
i temperaturen og luftfugtigheden. I områder med høj luftfugtighed bør 
der overvejes brug af rustbestandige skinnesystemer og holdbare, 
rengøringsvenlige overfladebehandlinger.

CONTRAPANEL: Udviklet til brug i 
sportshaller og lignende steder, hvor 
forholdene normalt ikke overstiger 70 % 
RH og 25° C.
ADIT: Panelerne er special-fremstillet og 
designet til brug under normale forhold, 
dvs. 70 % relativ luftfugtighed og 25° 
C, som f.eks. kontorer, institutioner og 
lignende lokaler, medmindre andet 
angivet. 

Adit og Contrapanel er testet ved 90 % 
RH ved 30 ºC og kan anvendes under 
mere ekstreme forhold med hyppige 
og store ændringer i temperaturen og 
luftfugtigheden.

Udviklet til brug i biografer, 
teatre, studier og lignende 
steder under normale 
forhold, dvs. op til 70 % RH 
og 25° C.

RENGØRING Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Fjernelse af mærker afhænger af den anvendte maling, selvom en fugtig klud ved normal rengøring 
med neutrale rengøringsmidler normalt er tilstrækkeligt til at fjerne mindre mærker. I tilfælde af vanskelige mærker, eller hvis der opstår tvivl, henvises 
til malingproducentens anbefalinger. 

CONTRAPANEL: Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Mærker kan fjernes med en fugtig klud under normal rengøring med neutrale 
rengøringsmidler. På uperforerede plader kan der om nødvendigt anvendes skrappere rengøringsmidler for at fjerne genstridige mærker, eller hvis 
det kræves i henhold til rengøringsprocedurerne.

REPARATION Mere synlige skader og ridser 
på overfladen kan repareres ved 
at spartle ridserne, slibe dem 
med sandpapir og genmale. Til 
genmaling skal der bruges Knauf 
Danoline reparationsmaling eller 
lignende (som NCS 0700 eller 
nærmeste er RAL 9003), som skal 
påføres med en malerrulle. Ved 
overflader med Medifend bør der 
også bruges Medifend til genmaling. 
Sprøjtemaling kan ikke anbefales på 
perforerede produkter, da der er 
risiko for, at malingen bliver sprøjtet 
på lyddugen, hvilket vil andre dens 
akustiske egenskaber. 

Malingen skal påføres med en 
malerrulle. Brug samme maling, 
som der blev valgt til den 
oprindelige overfladebehandling. 
Ved overflader med Medifend 
bør der også bruges Medifend 
til genmaling. Sprøjtemaling 
anbefales ikke på perforerede 
produkter, da der er stor risiko 
for, at malingen bliver sprøjtet på 
lyddugen, hvilket vil forringe dens 
akustiske egenskaber. 

Ridser og skader kan være svære at 
reparere, hvorfor det anbefales at 
udskifte de beskadigede elementer 
med nye.

Til genmaling skal der 
bruges Knauf Danoline 
reparationsmaling eller 
lignende (som NCS 
S9000-N), som skal påføres 
med en malerrulle. Ved 
overflader med Medifend 
bør der også bruges 
Medifend til genmaling. 
Sprøjtemaling kan ikke 
anbefales på perforerede 
produkter, da der er risiko 
for, at malingen bliver 
sprøjtet på lyddugen, hvilket 
vil andre dens akustiske 
egenskaber.

LAMPE- 
OPHÆNG-
NING

Pladen må ikke bære vægt fra andre 
installationer. Lette enheder på op til 
3 kg/m² kan ophænges, forudsat at 
de kan aflastes til forskallingen, som 
skal kunne bære den fulde vægt.

Lette enheder på op til 3 kg kan 
ophænges ved hjælp af passende 
befæstigelse. Enheder over 3 kg 
skal aflastes til forskallingen, som 
skal kunne bære den fulde vægt.

CONTRAPANEL: Lette enheder på 
op til 3 kg kan ophænges ved hjælp af 
passende befæstigelse. Enheder over 
3 kg skal aflastes til forskallingen, som 
skal kunne bære den fulde vægt.
ADIT: Pladen må ikke bære yderligere 
vægt fra andre installationer.

Pladen må ikke bære 
yderligere vægt fra andre 
installationer.

PRODUKT- 
KATEGORI

DESIGNELEMENTER

PRODUKTER CURVEX MITEX

OVERFLADE Ubehandlet Ubehandlet

ANVENDELSE Udviklet til at skabe organiske væg- og loftformer, f.eks. i kontorer, 
institutioner og lignende steder under normale forhold, dvs. op til 70 % 
RH og 25° C.

Udviklet til at skabe væg- og loftformer med stilrene kanter, f.eks. 
i kontorer, institutioner og lignende steder under normale forhold, 
dvs. op til 70 % RH og 25° C.

RENGØRING Afhængigt af den valgte overfladebehandling.

REPARASJON Afhængigt af den valgte overfladebehandling.

LAMPEOPHÆNG-
NING

Panelerne er specialfremstillet og må ikke bære vægt fra andre installationer, medmindre andet angivet.

ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE
God praksis: Brug af rene bomuldshandsker under håndtering af malede 
og foliebelagte loft- og vægelementer vil sikre et godt resultat og et loft 
uden mærker efter fingre. Forsigtig håndtering af de ubehandlede 

plader vil forhindre skader og urene overflader inden maling og derved 
sikre et godt slutresultat.
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2. Knauf AMF akustiske   
 løsninger i mineraluld

Knauf AMF sortiment dækker over en bred vifte af systemlofter, 
som kan anvendes i forskellige typer rum og til forskellige 
funktioner, så som hygiejnelofter eller lofter med særlig høj 
lydabsorption. 

Knauf AMF mineraluldslofter er produceret af naturlige 
råmaterialer og efter de høje tyske kvalitetskrav. 





Århus Havn Danmark, Antaris mineraluldslofter, Arkitekt: C.F. Møller

 

MINERALULD
DEMONTERBARE SYSTEMLOFTER I STILRENT DESIGN

Mineraluldslofter vejer meget lidt, og de er nemme at montere i klassiske 
T-skinner. I den løbende anvendelse af rummet gør mineraluldens glatte 
overflade den let at rengøre, og skulle der ske en skade på en plade, er den 
meget let at udskifte. Derfor er mineraluldslofter også særligt anvendelige 
på eksempelvis sygehuse og i køkkener, hvor loftet ofte udsættes for skidt og 
snavs, som er nødvendigt at afrense.
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DEMONTERBARE SYSTEMLOFTER

AMF MINERALULD
STØRRELSER
Mål Fås med:
  600 x 600 x 20 mm Topiq Efficient Pro
  600 x 600 x 15 mm Topiq Prime, Star, Antaris
1200 x 600 x 15 mm Star, Antaris
  600 x 600 x 19 mm Aquatec, Alpha
  600 x 600 x 24 mm Alpha One

OVERFLADE
KNAUF AMF akustiske sortiment har en hvid vliesbelægning 
(hvid RAL 9010) på forsiden, som giver en glat, elegant finish. 
Pladerne har en akustisk vlies på bagsiden. Ved TOPIQ 
produkterne er kanterne er ligeledes forseglet med en primer. 

Knauf AMF TOPIQ er en serie af bløde mineraluldslofter, som er 
karakteriseret ved fremragende lydabsorptionsevne.

CERTIFICERING
Knauf AMF er „Blau Engel“ miljømærket. En speciel miljø-
mærkning tildelt særligt miljøvenlige produkter. 

RENGØRING
Til standard rengøring af støv, løst snavs eller aflejringer kan der 
anvendes en normal støvsuger med en blød børste. Se også side 
232 for mere intensiv rengøring..

RELATIV LUFTFUGTIGHED
Produkterne er designet til at fungere under normale 
anvendelsesbetingelser. 

TOPIQ EFFICIENT PRO, PRIME, HYGENA Op til 100% RH

STAR, ALPHA, ALPHA ONE Op til 95% RH

ANTARIS Op til 90% RH

LYSREFLEKSION
Ca. 90% ved Star i farve RAL 9010.
Ca. 88% ved de øvrige mineraluldslofter i farve RAL 9010. 

BÆREEVNE

1 / A / Ingen last 

BRANDTEKNISK KLASSE
A2-s1,d0
Klasse 1

VÆGT
Produkterne er karakteriseret ved lav vægt. Vejledende vægt 
varierer efter produkt og ligger mellem 2,1 - 4,7 kg/m2.

CERTIFIKATER
 − Blau Engel miljøcertificering

 − TOPIQ Efficient Pro, Prime, Alpha samt 

Alpha One har klasse 4 renrums-

certifikat jf. ISO 14644-1

 − Aquatec har klasse 3 renrumscertifikat 

jf. ISO 14644-1
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α 0.90 1.00 0.95 1.00 1.000.45

α 0.85 0.95 0.90 1.00 1.000.50

α 0.40 0.55 0.70 0.65 0.450.50

α 0.75 0.90 0.85 1.00 1.000.55

α 0.80 0.90 0.90 1.00 1.000.50

α 0.75 0.85 0.90 1.00 1.000.50

α 0.85 1.00 0.95 1.00 1.000.55

AKUSTIK KANTER

Ret SK kant, 
synligt skinnesystem.

Forsænket VT-S kant,  
delvis synligt skinne-
system.

DEMONTERBARE SYSTEMLOFTER

AMF MINERALULD

Minerallofternes egenskaber spænder fra lydrefleksion, over 
lydabsorption til lyddæmning fra 25 til 34 dB. Samtidig bevarer 
lofterne deres elegante udtryk uanset, hvilke akustiske funktioner 
der kombineres. 

TOPIQ Efficient Pro αw: 1,00 iht. EN ISO 11654, NRC: 0,95 iht. ASTM C 423
TOPIQ Prime αw: 0,95 iht. EN ISO 11654, NRC: 0,90 iht. ASTM C 423
Star αw: 0,60 iht. EN ISO 11654, NRC: 0,60 iht. ASTM C 423
Antaris αw: 0,90 iht. EN ISO 11654, NRC: 0,90 iht. ASTM C 423

Aquatec αw: 0,90 iht. EN ISO 11654, NRC: 0,90 iht. ASTM C 423
Alpha αw: 0,95 iht. EN ISO 11654, NRC: 0,90 iht. ASTM C 423
Alpha One αw: 1,00 iht. EN ISO 11654, NRC: 1,00 iht. ASTM C 423
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TOPIQ EFFICIENT PRO, hvid 
RAL 9010. Fremstillet af en 20 
mm tyk blød mineraluld med 
vlieslamineret overflade. Kanter-
ne er forseglet med primer.
Kant SK 15/24 el. VT-S 24. 
Her vist med VT-S kant.

AQUATEC, hygiejneloft. 
Hvid RAL 9010. Fremstillet af 
en 19 mm tyk sammenpresset 
mineralfiber. Fremstillet ved 
vådfiltningsproces. 
Kant SK 15/24. 

TOPIQ PRIME, hvid RAL 9010. 
Fremstillet af en 15 mm tyk blød 
mineraluld. Kanterne er forseglet 
med primer.
Kant SK 15/24 el. VT-S 24.
Her vist med SK kant.

ALPHA mineraluldsloft, hvid RAL 
9010. Fremstillet af en 19 mm 
tyk sammenpresset mineralfiber. 
Fremstillet ved vådfiltningsproces.
Kant SK 15/24 el. VT-S 24.
Her vist med SK kant.

STAR klassisk mineraluldsloft, 
Hvid RAL 9010. Fremstillet af 
en 15 mm tyk sammenpresset 
mineralfiber. Fremstillet ved 
vådfiltningsproces. Flot hullet 
stjernemønster i overflade.
Kant SK 15/24.

ALPHA ONE mineraluldsloft, 
hvid RAL 9010. Fremstillet af 
en 24 mm tyk sammenpresset 
mineralfiber. Fremstillet ved 
vådfiltningsproces.
Kant SK 15/24 el. VT-S 24.
Her vist med SK kant.

ANTARIS special mineraluldsloft, 
hvid RAL 9010. Fremstillet af 
en 15 mm tyk sammenpresset 
mineralfiber. Fremstillet ved 
vådfiltningsproces.
Kant SK 15/24 el. VT-S 24. 
Her vist med VT-S kant.

OVERFLADE
Knauf AMF TOPIQ er en serie af bløde mineraluldslofter med vlieslamineret overflade. Kanterne på TOPIQ produkterne er forseglet med en primer

De øvrige KNAUF AMF mineraluldsplader er alle vådpresset og fremstillet af naturlige råmaterialer bestående af moderne bioopløselig mineraluld, 
ler, stivelse og perlit. AMF pladerne har forskellige perforeringer og tykkelser for at frembringe den akustiske funktion, som er påkrævet. 

KNAUF AMF akustiske sortiment har en hvidmalet akustisk vliesbelægning (hvid RAL 9010) på forsiden, som giver en glat, elegant finish. Alle 
pladerne har en vlies på bagsiden. 



MINERALULD

230    Knauf AMF akustiske mineraluldslofter

300 mm

1

2

1
2

Fig. 1

MONTAGEVEJLEDNING - DEMONTERBARE AMF SYSTEMLOFTER

AFMÆRKNING OG VÆGLISTER

• Mærk væglisternes placering af på vægge og søjler i forhold til den 
ønskede lofthøjde.

• Fastgør væglisterne med en c/c-afstand på maks. 300 mm. Vælg 
befæstigelse efter underlag.

HJØRNER

• Indvendige hjørner (1): Skær hjørnerne i en falsk gering, hvor 
enderne overlapper hinanden, medmindre andet er angivet. Afslut 
evt. med en hjørnedækkappe.

• Udvendige hjørner (2): Skal altid skæres i gering og evt. afsluttes 
med en hjørnedækkappe.

LOFTINDDELING

• Del loftfladen ind fra midten af rummet eller i henhold til loftplanen.

• Placeringen af lysarmaturer og ventilationsenheder vil påvirke 
loftinddelingen.

• Den første bæreprofil monteres maks. 600 mm fra væggen. 
De andre bæreprofiler skal monteres med en c/c-afstand på 
600/1200 mm.

STROPPER

• Monter justerbare stropper (1) med øjeskruer eller lignende sikkert 
fastgjort til den primære konstruktion. 

• Faste stropper (2) fastgøres til loftet med passende befæstigelse.

• Monter den første strop maks. 400 mm fra væggen. De øvrige 
stropper skal monteres med en c/c-afstand på maks. 1200 mm.

• Hvis belastninger fra lysarmaturer etc. skal bæres af loftfladen, skal 
der foretages yderligere opstropning.

• Se afstande på figur 1.

Afstand (mm)
A (afstand stopper)   800 til max. 1200 mm
B (afstand bæreprofiler)  1200
C (afstand første strop) max.  400 
D (afstand første bæreprofil)  600

Tegnforklaring:

1 Bæreprofil Bæreprofil type DX3, 3700 mm
2 Tværprofil, lang Tværprofil type DX3, 1200 mm
3 Tværprofil, kort Tværprofil type DX3, 600 mm
4 Ophæng Strop med beslag

55 Vinkelliste  

1

2

3 5

4
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MONTAGEVEJLEDNING - DEMONTERBARE AMF SYSTEMLOFTER

MONTAGE

• Bær altid rene bomuldshandsker ved håndtering af loftpladerne. 

• Monter elementerne.

INDBYGNINGER

• Mineraluldslofter kan ikke belastes og der skal altid laves 
aflastningsplader.

TVÆRPROFILER

• Før låsehagen ind i slidsen på bæreprofilen til den klikker fast.

• Hvis der er en tværprofil på bæreprofilens modsatte side, skal den 
nye sidde til venstre for den, der allerede er på plads.

JUSTERING

• Kontrollér, at alle profiler er korrekt rettet ind, når hele bæresystemet 
er monteret.

• Juster stropperne, så de er stramme, og loftfladen er plan. 

BÆREPROFILER

• Monter bæreprofilerne parallelt, og således at slidserne kommer til 
at sidde direkte over for hinanden.

• Saml bæreprofilerne i længderetningen, ved at klikke dem sammen.

• Skær profilerne til i længden med en metalsaks, en nedstryger eller 
el-rundsav med specialklinge. 

• Sørg for, at der sidder en strop mellem bæreprofilernes 
endesamlinger og brandudstansningen.
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DRIFT OG VEDLIGEHOLD - KNAUF AMF

TILDANNELSE

TILSKÆRING MED KNIV
Knauf AMF loftplader tildannes med hobbykniv. 

RENGØRING AF KNAUF AMF MINERALULDSPLADER

RENGØRING
Normalt behøver loftplader ikke at blive rengjort men i nogle situationer kan det være nødvendigt. Til standard rengøring af støv, løst snavs eller 
aflejringer kan man anvende en normal støvsuger med en blød børste. Til mere intensiv rengøring kan overfladen renses med en opvredet, blød 
klud eller svamp. Kun forsiden af pladerne skal renses, kanterne og bagsiden af pladen bør ikke komme i direkte kontakt med fugt. Efter rensning 
skal pladens overflade tørres med en blød klud. 

RENGØRING AF KNAUF AMF AQUATEC MINERALULDSPLADER

AQUATEC KAN OGSÅ BÅDE VÅD- OG TRYKRENSES

Vådrensning skal foretages med lunkent vand (op til 40° C) ved hjælp af en svamp og mildt rengøringsmiddel (med en pH-værdi mellem 7 og 
9). Det er vigtigt, at kanterne og bagsiden af pladen ikke kommer i kontakt med fugt. Efter rensning skal overfladen tørres med en blød klud.

Trykrensning er kun til lofter med en synlig skinnesystem (system C, kant SK) udført med følgende restriktioner:
• Vandtemperatur: maks. 40°
• Driftstryk: maks. 80 bar, væskemængde maks. 500l/h spredevinkel (dyse): mindst 30°
• Minimum afstand: 1,0 m (dyse – mineralsk fiberoverflade)
• Indtrængning af vand i skinnesystemet bør undgås. Efter rensning skal overfladen tørres.
• 
Bemærk:
Den mekaniske belastning ved rengøring (skrubning) kan medføre ændringer i overfladen. Meget klæbende snavs (fedt, olie, syre og base) kan 
være resistent over for rengøring og kan påvirke overfladen permanent. Det anbefales at teste den foreslåede metode på et prøvestykke eller en 
usynlig del af loftet. Rengøringen skal også udføres på et stort areal og ikke kun på individuelle plader eller små områder.

Høj fugtighed grundet regelmæssig rengøring eller klimaforhold betyder, at højere krav til korrosionsbeskyttelse kan være nødvendige hvad angår 
skinnesystem og beslag. Hvis det forsænkede loft er udsat for opdriftstrykbelastning, kan yderligere forholdsregler også være nødvendige afhængig 
af montagen.

MONTAGERÅD TIL VÅDRUM OG SVØMMEHALLER
Metalkomponenterne i loftkonstruktionen er udsat for høje korrosionsniveauer grundet anvendelse af klor, ozon eller desinfektionsmidler. I henhold til 
DIN EN 13964 er svømmehaller klassificeret som eksponeringsklasse D eller i henhold til DIN EN ISO 12944 korrosionskategori C4.

Når man monterer Knauf Amf loftplader i vådrum eller svømmehaller, skal følgende krav til materiale og loftkonstruktion overholdes:

Loftpladernes luftfugtighedsmodstand

• KNAUF AMF THERMATEX plader er op til 90% eller 95% RH luftfugtighedsmodstandsdygtige (100% RH med KNAUF THERMATEX Aquatec). 
Hvis produktet ofte eller over en længere periode skulle komme i kontakt med vand eller vandstænk, kan permanent skade ikke udelukkes.

Montage af loftsystemet

• For sikker montage af loftsystemet kan tættere ophæng end de angivne i DIN EN 13964 (nedbøjningsgrænse) anvendes. Det er vigtigt at anvende 
et skinnesystem med udvidet korrosionsbeskyttelse. Alle metalkomponenter har en reduceret levetid på grund af det vedvarende aggressive miljø 
(fugtighed, klor- og ozondamp) i svømmehaller. Det er nødvendigt at tilføje et ekstra zinklag (fx med zinkspray) på skærekanter og åben metal 
og at tætne samlinger med silikone.

Vedligeholdelse af loftkonstruktionen

• Vi anbefaler at kombinere en vedligeholdelseskontrakt med basiskontrakten med montagefirmaet, som fastsætter en loftinspektion årligt. Alle 
tegn på deformation, rust eller rustlignende pletter på overfladen og spredning af sådanne pletter bør give anledning til bekymring. Alle 
resultater ved inspektionen skal rapporteres skriftligt, og alle påkrævede modforholdsregler skal iværksættes omgående.
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PRODUKTNAVN SAP NR. B x L x H (mm) Forbrug pr. m²

Bæreprofil T24/38 DX3
24

38 316273 24 x 3700 x 38 0,83 lbm

Tværprofil T24/32 DX3 
Tværprofil T24/38 DX3

24

38

316279
316234

24 x 1200 x 32
24 x 1800 x 38

1,67 lbm. 
1,67 lbm

Tværprofil T24/25 DX3 
24

38 316260 24 x 600 x 25 0,83 lbm.

Bæreprofil T15/32 DX3
15

32 422724 15 x 3700 x 32 0,83 lbm

Tværprofil T15/32 DX3
15

32

422726 15 x 1200 x 32 1,67 lbm

Tværprofil T15/32 DX3 
15

32 316224 15 x 600 x 32 0,83 lbm.

21 mm Vinkelliste type MIE2121 316328 21 x 3000 x 21 ¤

15 mm skyggeliste type MS15 316335 15+15  x 3000 / 8+25 ¤

Dækkappe indvendigt hjørne 517293 til 21 mm vægliste ¤

Dækkappe udvendigt hjørne 517289 til 21 mm vægliste ¤

Dækkappe udvendigt hjørne 316310 til 15 mm skyggeliste MS15 ¤

Dækkappe indvendigt hjørne 316312 til 15 mm skyggeliste MS15
 ¤

Strop med beslag 
Målangivelsen angiver 
min/max. rækkevidde

469861
469868
469872
469876
469878
469880
469881

100  
100 
100 
100 
100 
100 
100

0,70 stk.

Plug 10x5x24 mm til mineralulds-
lofter 161984

stk.
Sælges i hele 
pk/100 stk.

TILBEHØR

SKYGGELISTER TIL MINERALULDSLOFTER
Mål på skyggeliste MIE2121
art. nr. 316328

Mål på skyggeliste MS15
art. nr. 316335

21

21

1515

8

25



KNAUF DANOLINE 
VENTILATIONSLOFTER

knauf.dk/air



Knauf Danoline akustiske gipslofter er ideelle som ventilationslofter. Loftets design sikrer en naturlig gennem-
strømning af frisk luft, der fordeles i hele rummet. Uden trækgener. Uden synlig indblæsning. 

Med suværen akustik. Knauf Danoline akustiske ventilationslofter er lavet 
af gips og 100% genanvendelige.  

Find lofterne, der er velegnet som ventilationsloft med
skjult indblæsning på side 12 - 35.

Usynlig ventilation. Uforstyrret arkitektur. 

SÅDAN FUNGERER 
VENTILATIONSLOFTER  
FRA KNAUF DANOLINE

Underkølet luft  
blæses direkte ind  
i loftets hulrum

Differenstryk starter  
en jævn luftvandring  
helt ned til gulvet

Luften søger  
langsomt opad igen  
mod udsugning i loftet
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