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Yttre foder
Sonocare C47-profiler
45 mm EcoBatt glasull
12,5 mm Silentboard Sonder

Markera ut
•
•

Markera ut väggens mittlinje.
Ställ Sonocare C47-profiler 13 mm från mittlinjen
på golv, tak och väggar.

Profilriktning

Montera övre och nedre profil

•

•

•

•

Sonocare C47-profilerna är asymmetriska med en
lång och en kort fläns.
Den långa flänsen är alltid vänd mot mitten av
väggen.
Det gäller för båda sidor av väggen.

Forma och montera vertikala profiler
•
•
•
•

Kapa Sonocare C47-profilerna så att profilen är 20
mm mindre än vägghöjden.
Sätt upp Sonocare C47-profilerna med ett ccavstånd på 300 mm och med flänsarna vända åt
samma håll.
Fäst profilerna till topp- och bottenprofilerna med
en presstång för regel.
Skruva fast först och sista profil till intilliggande
väggar som högst vid 600 mm. Välj infästningar
efter underlaget.

•

Skruva fast tak- och golvprofilerna som högst vid
600 mm. Välj infästningar efter underlaget.
Höjden på väggen är max. 4 000 mm.

Installation av första mittenlagret

•
•
•

Installera det första mittenlagret för Silentboard
Sonder.
Skivornas skarvar måste alltid ligga över en
profil. Skarvarna måste ligga på ett avstånd om
antingen 300 eller 600 mm.
Fäst skivorna med RA25-skruv med ett cc-avstånd
på 300 mm horisontellt respektive 600 mm
vertikalt.

sonocare

Installation av andra skivlagret
•
•
•

Installera det andra lagret av Silentboard Sonder
med ett avstånd av minst 10 mm från alla
närgränsande ytor.
Skarvarna mellan Silentboards måste fördelas efter
det första lagret. Avståndet skall vara minst 100
mm horisontellt och 300 eller 600 mm vertikalt.
Fäst skivorna med RA35-skruv med cc-avstånd på
300 mm i båda riktningarna.

Installation av andra profillagret
•
•
•

Fill the 10 mm joint with Knauf Acryllic sealant
no. 1.
Install the floor and ceiling profiles and then the
wall profiles
Fix the profiles at max. 600 mm c/c. Choose the
fixings in accordance with the substrate.

Installation av andra profillagret

Installation av Ecobatt glasull

•

•
•

•

•

Installera det andra lagret av Sonocare C47profiler direkt motsatt det första lagret av profiler
som justeras mot mittlinjen av de korta flänsarna.
Vänd den långa profilflänsen i motsatt riktning från
flänsen på andra sidan av väggen.
Fäst profilerna genom den lång flänsen i skivorna
med en G/R 25-skruv med ett cc-avstånd på 600
mm.

Uppsättning av yttre foder
•
•

Det yttre fodret kan bestå av olika typer av
perforerade och icke-perforerade Knauf Danolinegipsskivor.
Sätt upp det yttre fodret enligt monteringsguiden för
det valda fodret.

•

EcoBatt glasullelement levereras i par med en på
förhand utskuren springa mellan de två delarna.
Dela glasullen i två delar med en kniv.
Lägg in glasullen mellan profilerna på båda sidor
av väggen.

Utformning av yttre foder
•

Utformningen av ytskiktet kan variera på många
olika sätt, beroende på krav på utförande och/eller
akustiska krav.

