
Støjdæmpende akustikløsninger til væg og loft

PROFILE BOLIG AKUSTIK
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LANG LEVETID 
HØJ KVALITET
ÆSTETISK SMUK

Profile Bolig Akustik paneler, Eg
Dimension: 2490 x 623 mm
Lameller:  30 x 12 mm
Luft:  11 mm luft mellem hver lamel 
Lamelkerne: Birkekrydsfinér 12 mm
Finér: Eg på front, synlige finérlag på sider 
Dug:  Fibertex FT125, Sort (5-7 cm overlæg) 
Overflade:  Mat lak

Profile Bolig Akustik paneler, Birk
Dimension: 2490 x 623 mm
Lameller: 30 x 12 mm
Luft: 11 mm luft mellem hver lamel 
Lamelkerne: Birkekrydsfinér 12 mm
Finér: Birk på front, synlige finérlag på sider 
Dug: Fibertex FT125, Sort (5-7 cm overlæg) 
Overflade: Mat lak

Lodret snit

Pakkestørrelse
Der er 4 paneler pr. pakke svarende til 6,2 m²  
pr. pakke. På paneler er den bagvedliggende 
liste trukket tilbage i den ene side og 
udragende i den anden.

Levering
Levering er iht. Profile A/S leveringskoncept.

Semi-skjult montage
For semi-skjult montage anbefaler Profile A/S gips-
skruer 3,9 x 45 mm fosfateret til montage af paneler 
med sort dug. Panelerne fastgøres i bagvedliggende 
forskalling med 15 skruer pr. panel.

Profile Bolig Akustik

Profile Bolig Akustik er en smuk og støjdæmpende 
akustikløsning til væg og loft.

Den flotte træbeklædning skaber både varme til 
overfladerne i det moderne hjem og en behagelig 
samtaleakustik, hvad enten du har loft til kip eller et 
gulv med betonoverflade.

Profile Bolig Akustik findes i to udgaver

Forside
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Opbygningsprincipper

Simpel akustikløsning loft – optisk løsning
Panelerne monteres direkte på den bagvedliggende 
konstruktion uden yderligere isolering. Man opnår et 
optisk pænt resultat, dog med begrænset forbedring 
af rumakustikken.

Simpel akustikløsning væg – optisk løsning
Panelerne monteres direkte på den bagvedliggende 
konstruktion uden yderligere isolering. Man opnår et 
optisk pænt resultat, dog med begrænset forbedring 
af rumakustikken.

Simpel akustikløsning loft – detaljer Simpel akustikløsning væg – detaljer

Panelet består af 12 x 30 mm krydsfinérlister, som er 
pudset og lakeret på front og med synlige finérlag på 
kanter. Listerne er monteret med 11 mm luft og mon-
teret på bagvedliggende tværlægter med sort filtet 
akustikdug. 

Samlet indbygningsdybde er 24 mm, og panelet har 
en gennemsnitlig åbningsgrad på ca. 26%. Alt efter 
om panelerne bruges optisk eller akustisk, kan der 

anvendes forskellige bagvedliggende opbygnings-
dybder. 

Opbygningsdybden er afgørende for absorptions-
evnen og dermed den akustiske effekt i rummet. 

Vær opmærksom på brandkrav for den bagved- 
liggende konstruktion, så der samlet opnås en  
klasse 2 beklædning iht. gældende myndighedskrav.

3D Simpel væg

Område/lokalitet

Byggesag: Sags.nr:
Format:
Tegnet af:
Kontrol af:
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 1 : 1
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Simpel endeløsning  m frise

Område/lokalitet
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Format:
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Kontrol af:
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Rev:
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Author
Checker
04/13/18

 1 : 1

 1 : 1
Simpel endeløsning med frise mod gulv

 1 : 1
Simpel endesamling væg

 1 : 1
Simpel endeløsning med frise mod loft
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Kontrol af:
Dato:
Skala:

Rev:
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 1 : 1 1 : 1
Simpel kantløsnig m frise

Område/lokalitet
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Format:
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Kontrol af:
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 1 : 1

 1 : 1
Simpel endesamling m. luft

Simpel kantløsnig med frise

Simpel endeløsning med frise 
mod gulv

Simpel endesamling væg

Simpel endeløsning med frise 
mod loft

Simpel endeløsning med frise

Simpel endesamling med luft
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Udvidet akustikløsning – detaljer

Område/lokalitet
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Checker
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 1 : 1

 1 : 1
Udvidet endesamling m. luft

Tegning
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Projekt

Matr. nr.

0M 0M0M 0M 0M
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Version
Format
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Checker
02/06/18

 1 : 1

 1 : 1
Udvidet kant løsnig m frise

Tegning
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Tegn
Kontrol
Dato
SkalaUdvidet kantløsning u frise
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Project
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0.0.0

Author
Checker
02/06/18
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 1 : 1
Udvidet kant løsning u frise
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Format:
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Kontrol af:
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Rev:

Number

Author
Checker
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Udvidet løsning  m frise (kant)
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Byggesag: Sags.nr:
Format:
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Kontrol af:
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Rev:
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Checker
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 1 : 1

 1 : 1
Udvidet samling

Område/lokalitet

Byggesag: Sags.nr:
Format:
Tegnet af:
Kontrol af:
Dato:
Skala:

Rev:

Number

Author
Checker
02/06/18

 1 : 1

 1 : 1
Udvidet endesamling u. luft

Udvidet akustikløsning loft – akustisk løsning
Panelerne monteres på f.eks. krydsforskalling med isolering, som øger absorptionsevnen og dermed forbedrer 
rumakustikken. Tykkelsen af forskalling og isolering er afgørende for forøgelse af absorptionsevnen.

Udvidet løsning med frise (kant) Udvidet samling

Udvidet endesamling med luft

Udvidet kantløsnig med frise

Udvidet endesamling uden luft

Udvidet kantløsning uden frise
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Træ tilbage  
i byggeriet
Byggestilen i dag sætter fokus på arkitektoniske 
flotte bygninger med hårde byggematerialer  
som bl.a. beton og stål. Rummene er store  
med loft til kip. 

Denne byggestil bidrager ikke positivt til  
akustikken i rummet. Profile Bolig Akustik,  
sikrer en god akustik og med dens træoverflade  
skaber den et varmt udtryk i byggeriet. 
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Udvidet akustikløsning – detaljer

3D Væg udvidet

 1 : 1
Udvidet endeløsning med frise (Gulv)

 1 : 1
Udvidet endeløsning med frise mod loft

 1 : 1
Udvidet endesamling væg uden luft

 1 : 1
Udvidet endeløsning væg med luft

Udvidet akustikløsning væg – akustisk løsning
Panelerne monteres på f.eks. krydsforskalling med isolering, som øger absorptionsevnen og dermed forbedrer 
rumakustikken. Tykkelsen af forskalling og isolering er afgørende for forøgelse af absorptionsevnen.

Udvidet endeløsning med frise mod loftUdvidet endeløsning med frise (Gulv)

Udvidet endesamling væg uden luftUdvidet endeløsning væg med luft
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Drift- og vedligeholdelsesvejledning 

11

Modtagelseskontrol 
Profile Bolig Akustik leveres i kasse indeholdende 
4 paneler. Produkterne skal kontrolleres ved mod-
tagelse og eventuelle transportskader skal an-
meldes straks efter ankomst. 

Temperatur/fugt 
Profile Bolig Akustik leveres med en fugtprocent 
på ca. 10-12%, og produkterne er derfor klar til 
montage straks efter levering på byggeplads. 
Produkterne skal opbevares tørt og varmt. Lokalet, 
hvor produktet monteres i, skal være tørt og opvar-
met til stuetemperatur, dvs. ca. 18-20 grader, samt 
have en relativ luftfugtighed på 40-60%. Dette er 
for at undgå, at produkterne ændrer form. 

Montage 
Der henvises til Profile Bolig Akustiks montagevej-
ledning for generelle montageprincipper. Generelt 
anbefaler Profile A/S, at montage af loft- og væg-
beklædning planlægges inden udførsel, så unødig 
tilpasning undgås. Benyt korrekt udstyr for at 
undgå flossede kanter. Anvendes rund- eller stiksav 
saves der fra produktets bagside. Anvendes hånd-
sav eller fukssvans saves der fra panelets forside. 

UV-Lys 
Direkte sollys kan påvirke overfladerne på pro-
duktet, da både kerne og finér er fremstillet af 
organisk materiale – dvs. finérlag af birk. UV-filter i 
overfladebehandlingen kan modvirke denne proces. 

Rengøring/vedligeholdelse 
Profile Bolig Akustik er fremstillet, så de stort set  
er vedligeholdelsesfrie. Produkterne kan skånsomt, 
og efter behov, rengøres med en hårdt opvredet 
klud med almindeligt miljøvenligt rengøringsmiddel 
– dvs. uden ammoniak, slibemiddel eller lignende. 

Reklamation 
Er der mod forventning skader på den leverede 
vare, skal der straks rettes henvendelse til Profile 
A/S. Skader eller afvigelser på tolerancer på  
allerede monterede produkter afvises.
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Med Profile Bolig Akustik
er du sikret en høj og ensartet kvalitet, 

som holder sig smuk år efter år
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Din sikre leverandør af byggematerialer – Profile A/S · Skånevej 2 · 6230 Rødekro · info@profile.dk · www.profile.dk


