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Pintavuoraus
Sonocare C47 -profiilit
45 mm EcoBatt-lasivillaa
12,5 mm Silentboard Sonder

Profiilin suunta
•
•
•

Sonocare C47-profiilit ovat asymmetrisiä pitkällä
ja lyhyellä reunalla.
Pitkä reuna käännetään aina seinän keskustaa
kohti.
Tämä koskee seinien molempia puolia.

Pystysuuntaisten profiilien leikkaus ja asennus
•
Leikkaa Sonocare C47 -profiilit siten, että profiilin
pituus on 20 mm lyhyempi kuin seinän korkeus.
•
Asenna Sonocare C47 -profiilit cc-mittaan 300 mm
ja reunat käännettynä samaan suuntaan.
•
Kiinnitä profiilit ylä- ja alaprofiileihin käyttämällä
puristustyökalua nastalle.
•
Asenna ensimmäinen ja viimeinen profiilin
viereiseen seinät ruuvikiinnityksellä enint. 600 mm
kohdassa. Valitse kiinnitykset alustan mukaisesti.

Merkitse
•
•

Merkitse seinän keskiviiva.
Aseta Sonocare C47-profiilit 13 mm lattian,
kattojen ja seinien keskiviivasta.

Ylä- ja alaprofiilin asentaminen
•
•

Asenna katto- ja lattiaprofiilit ruuvikiinnityksellä
enint. 600 mm kohdassa. Valitse kiinnitykset
alustan mukaisesti.
Seinän korkeus on enint. 4000 mm.

Ensimmäisen keskikerroksen asennus
•
Asenna ensimmäinen Silentboard Sonderin
keskikerros.
•
Levyn saumat on aina asetettava profiilin yli.
Saumat on porrastettava 300 tai 600 mm välein.
•
Kiinnitä levyt käyttämällä RA25 -ruuvia cc-mittaan
300 mm vaakasuunnassa ja cc-mittaan 600 mm
pystysuunnassa.

sonocare

Toisen levykerroksen asentaminen

Toisen profiilikerroksen asentaminen

•

•
•

•

•

Asenna toinen Silentboard Sonder -kerros väh. 10
mm etäisyydelle kaikista vierekkäisistä pinnoista.
Saumat Silentboard-levyjen välillä on porrastettava
ensimmäisen kerroksen mukaisesti. Etäisyyden on
oltava väh. 100 mm vaakasuunnassa ja 300 tai
600 mm pystysuunnassa.
Kiinnitä levyt käyttämällä RA35-ruuvia cc-mittaan
300 mm molemmissa suunnissa.

•

Täytä 10 mm sauma Knauf Acryllic -tiivistysaineella
nro. 1.
Asenna lattia- ja kattoprofiilit ja sitten seinäprofiilit
Kiinnitä profiilit enint. cc-mittaan 600 mm. Valitse
kiinnitykset alustan mukaisesti.

Toisen profiilikerroksen asentaminen

Ecobatt-lasivillan asentaminen

•

•
•

•

•

Asenna toinen kerros Sonocare C47 -profiileja
suoraan vastapäätä ensimmäistä profiilikerrosta,
kohdistettuna lyhyiden reunojen keskilinjaan.
Käännä pitkä profiilireuna vastakkaiseen suuntaan
seinän toisen sivun reunasta.
Kiinnitä profiilit pitkän reunan läpi levyihin
käyttämällä G/R 25 -ruuvia cc-mitassa 600 mm.

Pintavuorauksen asentaminen
•
•

Pintavuoraus voi sisältää erityyppisiä rei‘itettyjä ja
rei‘ittämättömiä Knauf Danoline -kipsilevyjä.
Asenna
pintavuoraus
valitun
vuorauksen
asennusoppaan mukaisesti.

•

EcoBatt-lasivillaelementit
toimitetaan
pareina
valmiiksi leikatuilla aukoilla kahden elementin
välissä.
Halkaise lasivilla kahtia veitsellä.
Asenna lasivilla profiilien väliin seinän molemmilla
puolilla.

Pintavuorausmalli
•

Pinnan malli voi vaihdella monella eri tavalla
riippuen
suunnittelusta
ja/tai
akustisista
vaatimuksista.

