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Monteringsanvisning

AKUSTIKPANEL

CHECKLISTA VERKTYG SOM BEHÖVS:

� Panelskivor

� Avslutningslist 

� Snabbfästande monteringslim (av typ MS Polymer)

 Lundbergs monteringslim (290 ml) Art nr. 80816 � 

 Montageskruvar (art 10262) och ev. plugg
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1. Vattenpass  2. Tumstock  3. Skruvdragare  4. Fogsvans 
5. Cirkelsåg  6. Mattkniv  7. Fogspruta

Montering med öppet avslut och avslutningslist

Montering på reglar

Anpassning av höjd 

Infällnad av eluttag och downlights

1. Loda in den första panelen med vattenpass och montera upp med montageskruv (art. 10262). Tänk på att fästa avslutningslisten intill yttersta ribban 

på panelen med samma avstånd som det är mellan ribborna, dvs 19 mm. Använd en mattkniv om akustikfi lten behöver kapas.  

2. Limma på panelens mattkant samt baksidan av avslustningslisten. Pressa därefter avslutningslisten mot akustikpanelen och väggen. Montera önskat 

antal paneler och fortsätt trycka fast avslutningslisten på samma sätt som tidigare. 

Om du skulle vilja fästa tyngre saker på akustikpanelerna rekommenderar vi att du först sätter fast reglar på väggen och därefter fäster 

akustikpanelerna på reglarna. Det är viktigt att reglarna har ett avstånd på 600 mm (totalt 5 reglar). Varje panel sätter du fast i reglarna med 12 st 

montageskruvar (art. 10262). 

Skulle du vilja justera höjden gör du det enklast med en cirkelsåg och styrskena. Slipa eller fi la träribborna efteråt för bästa resultat. Om träribborna 

sitter löst efter sågningen kan du limma fast ribborna på akustikfi lten med montagelim. 

Vid infällnad av eluttag och downlights ska du först mäta ut var på panelen som uttaget/downlighten kommer vara. 

Markera ut måtten på panelen och skär ut med en sticksåg. Tänk på att applicera montagelim mellan akustikfi lten och 

ribborna, för att på så sätt säkerställa att ribborna hålls på plats.

OBS! Kontakta alltid en behörig elektriker vid el-jobb.
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Det är enkelt att montera våra akustikpaneler på befi ntlig vägg eller tak om du 

t.ex. har OSB, gips- eller betongvägg. Vi rekommenderar användning av våra 

montageskruvar (art. 10262) med måtten 4,2x32 mm, som går att köpa till. 

Ett tips är att skruva fast fi lten mellan ribborna för att dölja infästningen. 



MONTERA AKUSTIKPANEL - STEG FÖR STEG

1. Börja med att mäta bredd och höjd på väggen/väggarna du tänkt montera dina paneler på.
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2. Vill du anpassa höjden på panelen är det enklast att kapa den med en cirkelsåg eller en fogsvans. Börja med att mäta till den höjd du 

önskar (se bild 1) och därefter markera det som du vill kapa bort med en färgad penna på panelens baksida. Sedan är det bara att börja 

såga! Tänk på att såga på panelens framsida om du använder en fogsvans (se bild 3). Ska du kapa i polyesterfi lten går det bra att använda 

en vanlig såg eller en mattkniv (se bild 4). 
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5. Limma på panelens baksida med Lundbergs monteringslim 
av typ MS Polymer. Vi rekommenderar två hela limtuber för fyra 
paneler. Enklast är att använda en fogspruta. Vill du komplettera 
med avslutningslister så ska du limma på dess baksida. 

6. Loda in den första panelen med vattenpass och säkerställ att 
panelen ligger i lod för att underlätta monteringen av resterande 
paneler. Pressa därefter panelen mot väggen så att limmet 
fördelas jämnt över panelens baksida. 

4. Kom ihåg att provmontera panelerna på väggen innan du 
limmar eller skruvar fast dem, för att säkerställa att panelerna är 
i rätt höjd. 

7. Montera med montageskruv för bästa stabilitet. Tänk på att 
fästa avslutningslisten intill yttersta ribban på panelen med samma 
avstånd som det är mellan ribborna, dvs 19 mm. 
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Klart!


