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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
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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




