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ANBEFALINGER TIL AIKKON EST OÜ
PRODUKTMONTERING
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E15 og E24 paneler.
Ds- og Dx- paneler.
GK-paneler (under udvikling).
HON loftophængningssystem
Montering af vægpaneler med J-strip.
Skæring af paneler.

Husk!
Dette dokument giver byggearbejdere nyttige oplysninger og forklarer generelle principper og monteringsforhold
til Aikkon Est OÜs (fremover også Aikkon) produktmontering af ophængningssystem/struktur samt anbefalinger og tips. For
korrekt og sikker montering af Aikkons produkter bør rammesystemets installatør og leverandør konsulteres, for at sikre at
Aikkons produkter kan monteres sikkert.
Det er vigtigt at vide, at Aikkon Est OÜ ikke er ansvarlig for ophængte lofters systemer/strukturer, der er bygget eller monteret
og kan forårsage skader - herunder materielle skader, sundhedskader, personskader eller miljøskader. Aikkon Est OÜ er ikke
ansvarlig for mangler eller skade(r) forårsaget af monteringen af Aikkons produkt(er), eller mangler/skader som forekommer
under monteringen. Det skal huskes, at monteringsarbejde, monteringsobjekter og monteringsforhold altid er forskellige,
uanset hvilket produkt og ophængssystem der monteres. Derfor gør vi opmærksom på, at oplysningerne til brugerne i dette
dokument er baseret på Aikkons generelle erfaring og viden; men på grund af faktorer uden for Aikkons viden eller kontrol,
som kan påvirke monteringen og brugen af produkterne, garanterer Aikkon ikke oplysningernes nøjagtighed. Man skal altid
følge de nyeste vejledninger fra producenten af ophængningssystemet og/eller -konstruktionen,
som systemproducenten sender gennem sine kanaler!

Dette dokument indeholder anbefalinger til montering af produktet, men garanterer ikke givne oplysninger.
Læs de relevante oplysninger i afsnittet "Husk!".
Følg altid rammeproducentens brugsanvisning og opdaterede oplysninger.
Det er vigtigt at vide, at Aikkon Est OÜ ikke tager ansvaret for ophængte loftsystemer/-konstruktioner, som er
bygget eller monteret forkert og kan forårsage skader.
Herunder ejendomsskader, sundhedsskader og miljøskader.
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E-mail: info@aikkon.eu
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1. Valg af en passende ramme
Producenten af fastgørelse- og/eller ophængningssystemet/strukturen angiver de nøjagtige krav om bæreevne, som skal
overholdes. Vægten af Aikkon-paneler kan oplyses af repræsentanten for Aikkon Est OÜ eller direkte fra Aikkon Est OÜ.
Inden du begynder at bygge rammen/konstruktionen til det nedsænkede loft, skal du sikre, at væggene er vinkelrette og
parallelle i det rum, hvor rammen/konstruktionen til det nedsænkede loft skal monteres.
Loftkonstruktionen monteres i henhold til vejledninger fra producenten.
Aikkon anbefaler at bruge Rockfon Chicago Metallic CLICK T-profil ramme.
https://www.youtube.com/watch?v=ex4ojBVYYY0

Monteringsvejledning og bæreevne for Rockfon Chicago Metallic hængesystem

Tips!
Klem alle stroppernes kroge sammen med en tang. Løse
kroge kan ødelægge panelerne, hindre korrekt montering af
panelerne og en eventuel senere åbning/afmontering.
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2. Montering af E15 og E24 kantpaneler
OBS! Tallet efter E angiver typen af T-profil. E24 betyder for eksempel E-kant på panelet og T24-profil på rammen.
Billedet viser et 600 x 600 mm panel i skakbræt stil.
Det er muligt at bruge en færdigmonteret T24 modulramme.
Det er muligt at udskifte det gamle 600 x 600 mm loftpanel i T24-modulrammen.
Også velegnet til 600 x 1200 mm paneler.
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Aikkons anbefalinger til montering af et E-kantet panel på eksemplet med en T24-strip.
1. Fastslå vægten pr. kvadratmeter (m2) af det panel, du kan lide eller som passer.
2. Fjern de gamle paneler, når du udskifter dem.
OBS! Bortskaf de gamle paneler i overensstemmelse med affaldshåndtering og regler.
3. Tjek den ophængte loftkonstruktion, og sørg for at:
A. Stropperne ikke er længere end 1000 mm i længderetningen, og at afstanden fra den første strop til væggen er
maks. 300 mm.
B. Stropperne ved bærebjælkens samlingssted ligger på begge sider og maks. 200 mm fra samlingsstedet.

C. Stropperne monteres med de rigtige og passende fastgørelsesmidler
(i tilfælde af betonloft - f.eks. kileanker, betonskrue, ankerfix).
D. Rammen er monteret i henhold til producentens vejledninger.
OBS! Tjek det udførte arbejde, og sørg for, at der ikke findes unøjagtigheder, som kan gøre produktets
montering på rammen vanskeligt!

4. Skæring af paneler (efter behov - se skæring af paneler nedenfor).
5. Installation af armaturer og ventilation følger det samme princip
såsom skæring af paneler (efter behov).
6. Placer alle andre paneler.
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3. Ds- og Dx- paneler
Paneler med dimensioner på 600 mm x 600/1200/1500/1800 mm
Ds- og Dx- kanttyper kan monteres på en standard T-profil modulramme.
De største fordele ved GK - skruefastgørelse:
• T - rammen er billigere end GK rammen.
• T - rammen er lettere / hurtigere at montere.
• Hængende loftpaneler er nemme at åbne for senere vedligeholdelse.

Aikkons anbefalinger til montering af Ds- og Dx -kantet panel:
1. Fastslå vægten pr. kvadratmeter (m2) af det panel, du godt kan lide eller som passer.
2. Vælg den passende T-profil i henhold til vægten pr. kvadratmeter (m 2) på det valgte panel
3. Vælg derefter den passende placering til T-profilens bærebjælke
a. Bærebjælker med afstand på 1200 mm.
b. Bærebjælker med afstand på 600 mm.
Skæring af paneler og huller udføres på samme måde for alle kanttyper.
a. Bærebjælker med afstand på 1200 mm.
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3.1. Ds- kant
Enderne af lamellen mødes i længderetningen, den kan monteres på rammene T15 og T24, undtagelsesvis også på rammen
T35.
Ds-kant kræver mere opmærksomhed fra montøren!
Ved montering af T-rammen bør diagonalernes stabilitet overvåges nøje.
Hvis rammen ikke er monteret korrekt, er der risiko for, at panelernes lameller er ude af balance.
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3.2. Dx-kant
I længderetningen er lamellernes mellemrum 5 mm. Kan monteres på rammerne T15 og T24, undtagelsesvis også på
rammen T35.
Dx-kant er nemmere at håndtere for montøren.
Et 5 mm mellemrum skjuler små monteringsfejl og efterlader en solid og visuelt smuk finish.
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4. GK-paneler.
VEJLEDNINGEN KOMMER SNART.

5. HON loftophængssystem
HON-system for nedsænkede lofter er primært beregnet til steder, hvor mange forskellige kabler, rør etc. er skjult bag det
nedsænkede loft, og der ikke er plads nok til at opsætte et standardophængt loft. F.eks. i korridorer, hvor det nedsænkede
loft skjuler både ventilation, afløb, elektriske kabler, varmerør osv. Til sådanne situationer har Aikkon udviklet HONophængningssystemet, der sikrer hurtig og nem åbning af loftet til forskellige vedligeholdelsesopgaver.
Se også videoen fra linket til Aikkons Youtube-kanal:
https://www.youtube.com/channel/UCLF0gwm0qsoE_5vfmAAvpOg/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1
Åbning af HON-paneler.
1.

Find den rigtige side for at åbne panelet.
Find den krogformede metalstrimmel med din finger
(på HON JJ-profil), som er fastgjort på panelet.

2.

Løft krogsiden op og træk panelet
mod væggen, derefter bør panelets kant
komme ned/bevæge sig væk fra L-profilen
på væggen.

3.

Løft panelets anden kant op,
ved at bruge metalstrimlen på panelet (HON JU-profil).
Skub kanten mod væggen, og sænk hele panelet.
Pas på at ikke ødelægge panelet, når du fjerner det
og det kommer i kontakt med væggen.

4.

Brug den samme teknik omvendt, når panelet monteres igen.
Følg den nøjagtige omvendte rækkefølge 3. -> 2. -> 1.
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OBS! Tallene i nedenstående tekst og figuren angiver arbejdets rækkefølge.
Figur PARAGRAF 1 - Montering af HON-ophængningskonstruktioner:
1. Installer HON L-profil i en passende højde, sørg for at skruer og dyvler er fastgjort til væggen, monter skruer/dyvler med en
afstand på 200 mm.
2. Installer HON Z-profilen, kun den første eller justerede side (HON JJ-profil) af loftspanelet. Brug en laser eller markør for at
justere linjen.
3. Monter HON Z-profilen på den side, hvor den anden ende af loftspanelet sidder (HON JU-profil).
OBS! Monter først kun en af profilerne vist i fig. 3. og foretag kontrolmålinger, så loftpanelet ikke sidder for stramt og kan
åbnes og lukkes frit (det anbefales at bruge et ophængt panel til at tjekke dimensionerne).
Når dimensionerne er tjekket, og alt passer, kan resten af HON Z-profilene monteres som vist på figuren 3.

Figur PARAGRAF 2 - armaturløsning og Figur - Løsning med flere armaturer:
1. Installer HON L-profil i en passende højde, sørg for at skruer og dyvler er fastgjort til væggen, monter skruer/dyvler med en
afstand på 200 mm.
2. Installer HON Z-profilen, kun den første eller justerede side (HON JJ-profil) af loftspanelet. Brug en laser eller markør for at
justere linjen.
3. Installer bøjlerne til GK-rammen (vi anbefaler at bruge stive bøjler, så konstruktionen bliver stivere og mere stabil).
4. Installer GK-rammen, højden er den samme som på HON L-profilen.
5. Monter HON VAL300 stålplade på GK-rammen (sørg for at skruerne ikke forstyrrer installation af punkt 6. og 7.
(Tjek, at strukturen er fast og stabil, tilføj ekstra diagonaler for at sikre stabilitet hvis nødvendigt.
Jo mere stabil konstruktionen er, desto smidigere er det at åbne og lukke loftspanelerne).
6. Monter HON Z-profilen på den side, hvor den anden ende af loftspanelet sidder (HON JU-profil).
OBS! Installer først én HON-Z profil, markeret med nummer 6 i figuren og foretag kontrolmålinger, så loftpanelet ikke sidder
for stramt og kan åbnes og lukkes frit (det anbefales at bruge et panel til at tjekke dimensionerne).
Når dimensionerne er tjekket og alt passer, kan resten af HON Z-profilerne monteres som vist på figuren 6.
7. Installer HON Z-profilen, i den næste eller såkaldt justerede side (HON JJ-profil) af loftspanelet. Brug en laser eller markør
for at justere linjen. Sørg for, der er 100 mm mellem de to rækker loftspaneler (se figur 2).
8. Monter HON Z-profilen på den side, hvor den anden ende af loftspanelet skal hvile (HON JU-profil).
OBS! Monter først kun én af profilene, som vist i figuren og markeret med nummer 8, og foretag kontrolmålinger, så
loftpanelet ikke sidder for stramt og kan åbnes og lukkes frit (det anbefales at bruge et panel til at tjekke dimensionerne).
Når dimensionerne er tjekket, og alt passer, skal resten af HON-Z profilerne monteres som vist på figur 8.
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Stk. 1. Montering af HON loft med vægstøtter.
Note til dig selv:
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Stk. 2. Montering af HON loft med vægstøtter og central armaturløsning.
Note til dig selv:
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Stk. 3. Montering af HON loft med vægstøtter og central armaturløsning.
Note til dig selv:
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6. Vægpaneler med J-profil
De største fordele ved montering af Aikkons vægpaneler med J-profil:
• Monteringsskruerne på panelerne er skjult.
• Let at montere.
• Let at åbne.
• Kan monteres direkte på væggen (væggen skal være i ret vinkel).

Montering:
6.1. Monter den nederste række af J-profiler ved hjælp af en laser.
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6.2. Tag målene på bagsiden af panelet, og installer følgende J-profiler.
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6.3. Placer et panel, og tjek at J-profilen sidder korrekt i fordybningen på bagsiden af panelet.

6.4. Placer alle paneler, der ikke skal tilskæres.
Tilskær panelerne efter behov (se afsnittet - Skæring af paneler)
og installer de skårne paneler.
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7. Skæring af panelerne
Du behøver en rundsav med skinne (med Fine Cut klinge), batteridrevet boremaskine, 3 mm bor, skruer, tape, målebånd,
blyant, krydsfiner
(ekstra beslag/del af ekstra ramme).
1. Mål pladens bredde, og marker den ønskede bredde på panelet.
2. Monter et stykke krydsfiner på bagsiden af panelet.
3 - 4. Bor 3 mm huller på forhånd.
5 - 6. Fastgør det ekstra beslag til lamellerne med skruer. OBS! Sørg for, at de borede huller og skruer er
i midten af lamellerne og ikke går gennem lamellerne, dvs. at skruerne ikke er for lange.
7. Sæt på forhånd tape på forsiden for at beskytte panelet der bearbejdes/monteres.
8. Skær panelet til ønsket størrelse (OBS! Det anbefales altid at bruge en rundsav med skinne).
9. Behandl enderne af de afskårne panellameller 1-3 gange. Lad det tørre, indtil overfladen er helt tør.
10. Installer panelet.
1.
2.
3.

4.

7.

5.

8.
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