ADIT

ASENNUSOPAS

A

Merkinnät:
Z45-profiili
Levyn reuna
A = Min. 55 mm
Kuva 1
Asennus: Puhtaiden puuvillaisten käsineiden käyttö akustiikkalevyjä käsiteltäessä varmistaa hyvän tuloksen ja katon ilman sormenjälkiä.

356,5 mm
55 mm
Min. 55 mm

50 mm

600 mm

356,5 mm

MITTAAMINEN

Z-PROFIILIT

• Käytä tuotteen mukana toimitettua kipsimallinetta Z-profiilien
oikeiden etäisyyksien merkitsemiseen.

• Asenna Z-profiilit vaakatasoon. Valitse listojen kiinnitystapa
pohjamateriaalin mukaisesti.
• Z-profiilien levein laippa on kiinnitettävä seinään.
• Jos useita Adit -akustiikkalevyjä asennetaan vierekkäin,
ylimpien Z-profiilien liitokset kannattaa porrastaa puolen mitan
verran elementtien liitoksiin nähden, jotta elementit pysyisivät
vaakatasossa.

1

2

PÄÄTYLISTA

DANOPOR

• Jos elementit eivät kulje seinästä seinään, peitä mineraalivilla
näkyvistä päistä toimitetuilla päätylistoilla.Työnnä päätylista
Z-profiilien taakse ja kiinnitä ruuvilla esiporatun reiän läpi.

• Asenna Danopor mineraalivilla Z-profiilien väliin.
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ADIT

ASENNUSOPAS

ADIT-LEVYJEN ASENNUS

ASENNUS

• Työnnä Adit/ levyn alareuna ( korkeampi taitos ) alemman profiilin
reunan alle ja nosta ylös ( profiili lukittuu levyn taitoksen väliin).

• Kallista Adit-elementti ylimmän profiilin päälle.

ASENNUS

KIINNITYS

• Laske elementti ylimmän profiilin päälle.

• Lukitse elementti paikalleen alaosaan tuotteen mukana toimitetuilla
kiinnityspidikkeillä (estää Adit panelin nousemisen).

• Elementti on nyt paikallaan, mutta sitä voi silti säätää
sivuttaisuunnassa.
• Elementit pitää liittää toisiinsa/viereiseen seinään. Asenna toimitetu
päätytulpat ja profiilit kohtaan, jossa elementit päätyvät seinän
keskelle alla olevan kuvan mukaisesti.

LEIKKAAMINEN

1

• Leikkaa elementit oikean kokoisiksi etupuolelta käyttäen
pienihampaista sahaa.

2

PÄÄTYPROFIILI
• Adit-elementit viimeistellään päätyprofiililla.
• Työnnä päätyprofiili elementin pään päälle.
• Pienimmän laipan on peitettävä elementin etuosa. Lukitse
päätyprofiili paikoilleen käyttämällä profiilikiinnikettä.
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ADIT

TIEDOT
ADIT

Adit

Danopor

Kiinnityspidike
Z-profiili

Päätylista
Päätyprofiili
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ADIT

TARVIKKEET
TUOTE NIMI

SAP NRO

L x P x K (mm)

Z45-profiili

199089

45 x 2300

Päätylista

-

-

Päätyprofiili

199108

25 x 32/7,5 x 450

Danopor

-

33 x 350 x 575

-

55 x 356,5

Kiinnityspidike

316313

-

Päätyprofiilin kiinnike

108961

-

Mittausmallinne

356,5 mm
55 mm

Knauf Danoline Lisävaimennus 207

