SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
God praxis: Användning av rena bomullsvantar vid hanteringen av produkten säkerställer ett bra resultat och ett tak utan fingeravtryck.

PRODUKTKATEGORI

DEMONTERBARA T-PROFILSUNDERTAK

Produkter

Visona, Contur, Belgravia, Linear, Markant, Plaza

Danotile, Medley

Yta

Vitmålade

Folielaminerade

Skötsel

Skivorna är avsedda för användning under normala förhållanden, dvs. 70 % relativ luftfuktighet och 25 °C, som exempelvis på kontor, skolor,
institutioner och liknande lokaler.
Belgravia, Markant, Plaza and Danotile 600 x 600 har också testats för resistens mot fukt vid upp till 90 % relativ luftfuktighet och 30 °C
och kan användas under mer extrema förhållanden som i kök, laboratorier och andra lokaler med stora och ofta förekommande växlingar i
temperatur och luftfuktighet.
I områden med hög luftfuktighet bör man överväga användning av särskilt korrosionsskyddat bärverk.

Rengöring

Damm tas bort med en torr dammtrasa eller dammsugare. Märken kan tas bort med en
fuktad trasa med normala rengöringsmetoder och milda rengöringsmedel. Envisa fläckar
och mindre repor kan torkas av och målas om.
LINEAR: För att säkerställa att skivorna ligger i linje är det viktigt att de monteras åt
samma håll. Det är också viktigt vid dammsugning och ommålning. Viktigt: Vid tryck
uppåt (målning) eller nedåt (dammsugning) ska man försäkra sig om att undertaksskivorna
skjuts/dras bort från kanten med det stora frässpåret.

Damm tas bort med en torr dammborste eller
dammsugare. Smutsiga ytor kan torkas av med
en fuktig trasa. Använd ett milt rengöringsmedel
vid behov.
Starkare rengöringsmedel kan användas vid
behov för att ta bort envisa fläckar eller då städrutinerna kräver detta. Tål omfattande rengöring
med starka desinfektions-och rengöringsmedel
med mycket höga pH-värden (upp till pH 13) och
mycket låga pH-värden ( ned till pH 2,5).

Lagning

Envisa fläckar och synliga skador och repor på ytan kan repareras. Skador och repor
kan spacklas och slipas med sandpapper innan ommålning. Använd Knauf Danolines
reparationsfärg eller liknande (som NCS 0700 eller närmaste RAL 9003) vid ommålning
och applicera den med roller. Vi rekommenderar inte sprejmålning på perforerade
paneler, eftersom det finns stor risk för att ljudfilten täpps igen, vilket försämrar dess
akustiska egenskaper.

Det kan vara svårt att reparera repor och skador
och därför rekommenderar vi att skadade paneler byts ut mot nya.

Upphängda
belysningsarmaturer

DANOTILE: För modulstorlekar upp till 625 x 625 med minsta tjocklek 9 mm vid enheter upp till 3 kg kan monteras direkt i panelen utan
förstärkning. För större moduler eller moduler med tjocklek på 6 mm behöver en avlastningsskiva av tillräcklig styrka monteras bakom Danotileskivan. Avlastningsskivan ska nå ända ut på bärprofilerna så att vikten överförs till dem. Den totala vikten får inte vara större än 3 kg för varje
m² undertak. Vid belastningar större än 3 kg/m² behöver fler pendlar användas. Vid större belastningar måste armaturerna avlastas mot
bjälklagett, så att de inte belastar undertaket.
BELGRAVIA, MARKANT, PLAZA, MEDLEY: För modulstorlekar upp till 625 x 625 utan perforering Tangent i enheter upp till 3 kg kan monteras
direkt i panelen utan förstärkning. För större moduler eller moduler med perforering Tangent behöver en avlastningsskiva av tillräcklig styrka
monteras bakom skivan. Avlastningsskivan ska nå ända ut på bärprofilerna så att vikten överförs till dem. Den totala vikten får inte vara större
än 3 kg för varje m² undertak. Vid belastningar större än 3 kg/m² behöver fler pendlar användas. Armaturer som väger mer än 3 kg måste
avlastas mot bjälklaget så att de inte belastar undertaket.
VISONA, CONTUR, LINEAR: Vid infällning av mindre föremål (upp till 3 kg) räcker det med att montera en avlastningsskiva i gips bakom
elementet. Avlastningsskivan ska nå ända ut på bärprofilerna så att vikten överförs till dem. Den totala vikten får inte vara större än 3 kg för
varje m² undertak. Vid belastningar större än 3 kg/m² behöver fler pendlar användas. Armaturer som väger mer än 3 kg måste avlastas mot
bjälklaget så att de inte belastar undertaket.

Produktkategori

Fribärande undertak

Produkter

Corridor 400, Corridor Swing

Corridor F30
Folielaminerade

Yta

Vitmålade

Skötsel

Skivorna är avsedda för användning under normala förhållanden, dvs. 70 % relativ luftfuktighet och 25 °C, som exempelvis på kontor, skolor,
institutioner och liknande lokaler.
Corridor 400 och Corridor F30 har också testats för resistens mot fukt vid upp till 90 % relativ luftfuktighet och 30 °C och kan
användas under mer extrema förhållanden som i kök, laboratorier och andra lokaler med stora och ofta förekommande växlingar i temperatur
och luftfuktighet.

Rengöring

Damm tas bort med en torr dammtrasa eller dammsugare. Märken kan tas bort med en
fuktad trasa med normala rengöringsmetoder och milda rengöringsmedel. Envisa fläckar
och mindre repor kan torkas av och målas om.

Damm tas bort med en torr dammborste eller
dammsugare. Smutsiga ytor kan torkas av med
en fuktig trasa. Använd ett milt rengöringsmedel
vid behov.
På operforerade skivor kan starkare rengöringsmedel användas vid behov för att ta bort envisa
fläckar eller då städrutinerna kräver detta.

Lagning

Större skador och repor i ytan kan repareras genom att man spacklar reporna, slipar dem
med sandpapper och målar om dem.
Använd Knauf Danolines reparationsfärg eller liknande (som NCS 0700 eller närmaste
RAL 9003) vid ommålning och applicera den med roller. Vi rekommenderar inte sprejmålning på perforerade paneler, eftersom det finns stor risk för att ljudfilten täpps igen, vilket
försämrar dess akustiska egenskaper.

Det kan vara svårt att reparera repor och skador
och därför rekommenderar vi att skadade paneler byts ut mot nya.

Upphängda
belysningsarmaturer

CORRIDOR 400: Enheter som väger mindre än 3 kg kan fällas in i skivan utan separat
avlastning. OBS: Den största tillåtna utskärningen när infällningen görs i panelens mitt är
Ø265 mm / 265 x 265 mm Vid belastningar över 3 kg måste enheterna avlastas mot
bjälklaget så att de inte belastar undertaket.
CORRIDOR SWING: Vissa undertakspaneler tål inte att utsättas för vikter från andra
installationer.

Föremål på upp till 17 kg kan hängas upp med
lämplig infästning.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
God praxis: Användning av rena bomullsvantar vid hanteringen av produkten säkerställer ett bra resultat och ett tak utan fingeravtryck.
Hantera skivorna med omsorg för att undvika skador och ytsmuts före målning för ett gott slutresultat.
PRODUKTKATEGORI

FASTMONTERADE UNDERTAK OCH VÄGGBEKLÄDNADER

Produkter

Danopanel

Designpanel, Tectopanel,
Solopanel, Stratopanel

Contrapanel, Adit

Kinopanel, Amfipanel

Yta

Vitmålade

Obehandlad

Folielaminerade

Svartmålade

Skötsel

Skivorna är avsedda för användning under normala förhållanden,
dvs. 70 % relativ luftfuktighet och 25 °C, som exempelvis på kontor,
skolor, institutioner och liknande lokaler.

CONTRAPANEL: Skivorna
är avsedda för användning i
idrottshallar och liknande lokaler
där förhållandena normalt inte
överstiger 70 % relativ luftfuktighet och 25 °C.

Utformad för användning på
biografer, teatrar, studior och
liknande lokaler under normala
förhållanden, dvs upp till 70 %
relativ luftfuktighet och 25 °C.

DESIGNPANEL, TECTOPANEL: Panelerna har också testats för
resistens mot fukt vid upp till 90 % relativ luftfuktighet och 30 °C och
kan användas under mer extrema förhållanden som i kök, laboratorier och andra lokaler med stora och ofta förekommande växlingar i
temperatur och luftfuktighet. I områden med hög luftfuktighet bör man
överväga användning av särskilt korrisionsskyddat bärverk.

ADIT: Panelerna är specialtillverkade och avsedda för användning under normala förhållanden,
dvs. 70 % relativ luftfuktighet och
25 °C, som exempelvis på kontor,
skolor, institutioner och liknande
lokaler, såvida inget annat anges.
Adit and Contrapanel har också
testats för resistens mot fukt vid
upp till 90 % relativ luftfuktighet
och 30 °C och kan användas
under mer extrema förhållanden
med stora och ofta förekommande växlingar i temperatur och
luftfuktighet.

Rengöring

Damm tas bort med en torr
dammtrasa eller dammsugare. Märken kan tas bort med
en fuktad trasa med normala
rengöringsmetoder och milda
rengöringsmedel. Envisa fläckar
och mindre repor kan torkas av
och målas om.

Damm tas bort med en torr dammtrasa eller dammsugare. Fläckborttagning beror på den färg som
används, men en fuktig trasa normal rengöring och neutrala rengöringsmedel är mest lämpliga för mindre
märken. Vid envisa fläckar eller om du är osäker, skall färgtillverkarens anvisningar följas.
CONTRAPANEL: Damm tas bort med en torr dammtrasa eller dammsugare. Märken kan tas bort med en
fuktad trasa med normala rengöringsmetoder och milda rengöringsmedel. På operforerade skivor kan
starkare rengöringsmedel användas vid behov för att ta bort envisa fläckar eller där rengöringssystemet
gör det nödvändigt.

Lagning

Större skador och repor i ytan
kan repareras genom att man
spacklar reporna, slipar dem med
sandpapper och målar om dem.
Använd Knauf Danolines reparationsfärg eller liknande (som NCS
0700 eller närmaste RAL 9003)
vid ommålning och applicera den
med roller. Vi rekommenderar
inte sprejmålning på perforerade
paneler, eftersom det finns stor
risk för att ljudfilten täpps igen,
vilket försämrar dess akustiska
egenskaper.

Färgen ska appliceras med roller.
Använd samma färg som på
den ursprungliga ytfinishen. Vi
rekommenderar inte sprejmålning
på perforerade paneler, eftersom
det finns stor risk för att ljudfilten
täpps igen, vilket försämrar dess
akustiska egenskaper.

Det kan vara svårt att reparera
repor och skador och därför
rekommenderar vi att skadade
element byts ut mot nya.

Använd Knauf Danolines reparationsfärg eller liknande (som
NCS S9000-N) vid ommålning
och applicera den med roller. Vi
rekommenderar inte sprejmålning
på perforerade paneler, eftersom
det finns stor risk för att ljudfilten
täpps igen, vilket försämrar dess
akustiska egenskaper.

Upphängda
belysningsarmaturer

Danopanel tål inte att utsättas för
vikter. Lätta föremål på upp till 3
kg/m² kan installeras upphängda
i bärverket förutsatt att detta kan
bära hela vikten.

Lätta föremål på upp till 3 kg kan
hängas upp med lämplig infästningsmetod. Föremål över 3 kg
ska avlastas i underkonstruktionen
som ska kunna bära hela vikten.

CONTRAPANEL: Lätta föremål
på upp till 3 kg kan hängas upp
med lämplig infästningsmetod.
Föremål över 3 kg ska avlastas
i underkonstruktionen som ska
kunna bära hela vikten.
ADIT: Panelen kan inte belastas
ytterligare från installationer.

Panelen kan inte belastas ytterligare från installationer.

Produktkategori

Designelement

Produkter

Curvex

Mitex

Yta

Obehandlad

Obehandlad

Skötsel

Framtagna för att skapa organiska vägg- och takformer för exempelvis
kontor, skolor, institutioner och liknande lokaler under normala förhållanden, alltså vid upp till 70 % relativ luftfuktighet och 25ºC.

Framtagna för att skapa organiska vägg- och takformer för exempelv
kontor, skolor, institutioner och liknande lokaler under normala förhållanden, alltså vid upp till 70 % relativ luftfuktighet och 25ºC.

Rengöring

Beror på den valda ytfinishen.

Lagning

Beror på den valda ytfinishen.

Upphängda
belysningsarmaturer

Panelerna är specialtillverkade och tål inte att utsättas för vikter, såvida inget annat anges.
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