
Rengøring
Lofter, der er monteret i miljøer med en høj 

koncentration af støv, kan støvsuges. Det 

anbefales at bruge lavt sug samt en blød 

børste på mundstykket.

Generelt er det en god idé at støvsuge lofter 

én gang om året for at fjerne støvpartikler.

Hvis støvsugning ikke er nok for at fjerne 

snavset, kan de fleste Rockfon® produkter 

afvaskes med almindelige, ikke aggressive 

eller klorholdige rengøringsmidler i en 

vandig opløsning i forholdet 1:100 eller med 

en 1% Rodalon opløsning. Vask efter med 

en svamp og rent vand og tør efter med en 

ren klud.

Lofter, der er gule af tobaksrøg, er 

vanskelige at rense, hvorfor det anbefales 

at henvende sig til et specialfirma, der kan 

vurdere, om rensning af loftet er mulig. 

Ekstremt tilrøgede lofter kan ikke rengøres 

med et godt resultat.

Det anbefales at afvaske loftet mindst én 

gang om året, hvor der ryges meget.

Se datablad for det pågældende produkt for 

at afklare, hvilken rengøringsmetode loftet 

kan tåle. 

Håndtering
Kartonsvøb åbnes ved at skære folien op 

uden at beskadige pladerne. Fjern plastfolie 

og papsvøb.

Bær pladerne lodret og brug begge hænder 

ved ilægning.

Det anbefales at anvende rene handsker 

med nitril- eller PU-belægning ved ilæg-

ning af Rockfon pladerne for at undgå 

tilsmudsning.

For at sikre det bedst mulige arbejdsmiljø 

anbefaler vi, at de installationsanvisninger, 

der forefindes på vores emballage, følges, 

samt at gældende arbejdspraksis på 

byggepladsen altid følges.

Der anbefales to personer til at installere 

plader som er 1800 x 600 mm eller plader 

som er større end dette.

Bemærk: Visse plader med mat, plan 

overflade er retningsbestemte. For at sikre 

et ensartet udtryk i det færdige loft er det 

vigtigt, at alle pladerne vender ens. Pladens 

retning fremgår af en pil på bagsiden af 

pladen.

Tilskæring
Tildannelse foretages let med en skarp kniv. 

Alle tilskårne kanter og gennemføringer skal  

efterbehandles med kantmaling i henhold til 

gældende Bygningsreglement.

I tilfælde af behov for tildannelse til X2 kant 

kan der med fordel erhverves en specialkniv 

fra Rockfon.  

 

Efterbehandling
De fleste Rockfon akustiklofter kan efter- 

behandles med Rockfon efterbehandlings-

maling: PVA-vandbaseret specialmaling med 

sikkerhedskode 00-1, påført med en airless 

sprøjte med god kapacitet i den kor rek te 

mængde. Se nedenstående skema.

Overfladen skal være ren og tør, og gammel 

maling skal sidde fast. Stærkt misfarvede 

plader eller plader med skjolder fra vand-

skader bør udskiftes.

Er det ikke muligt at udskifte plader med 

f.eks. skjolder fra vandskader bør disse 

lukkes med alkydmaling eller  lignende 

spærre, for at skjolder og render ikke træder 

frem igen. Dette areal bør ikke ud gøre 

mere end 5% af loft arealet af hensyn til 

lydabsorptionen.

Efterbehandling af akustikplader nedsætter 

lydabsorptionen med ca. 10%, og kan evt. 

ændre pladens overfladestruktur samt 

hvidhed.

Ved efterbehandling af andre Rockfon produkter 
kontakt venligst Rockfon Teknisk Service.

Forbrug af maling Liter/m2

Rockfon® Sonar®

Rockfon® Koral™
Rockfon® Hygienic™

Rockfon® Hygienic™ Plus
Rockfon® Hygienic™ Baffel
Rockfon® Boxer™

0,10

Rockfon Blanka®

Rockfon® Tropic™

Rockfon® Industrial™ Opal
Rockfon® Fibral™ Multiflex Baffel

0,15 
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