
Monteringsguide: 
Sådan opsætter du dine AQsorb akustikplader

Værktøjer du skal bruge:

1 ud af 5

Limpistol Lim
afhænger af overfladen

Målebånd Blyant/tuschHobbykniv
med nyt blad

Stållineal



Skæring: 
Når du skal beskære din AQsorb akustikplade, anbefaler vi at bruge en stållineal, så du er 
sikker på du får en lige og jævn skæring. Brug gerne en hobbykniv med nyt blad, så du 
får et rent snit.

Find ud af, hvilke mål du ønsker akustik- 
pladen skal være.

Med en tusch, marker hvor du skal skære.

Brug hobbykniven til at skære. Sørg for at 
bruge linealen til at hjælpe dig med at  
skære lige og jævnt. 

Kniven bør glide let gennem materialet; gør 
den ikke det, skal du sørge for at bruge et 
andet blad. 

Pas på fingrene! 

2 ud af 5



3 ud af 5

Ønsker du at montere din akustikplade på vinklede overflader, for eksempel rundt om 
et hjørne eller indersiden af en kasse, så kan vi hjælpe dig med at lave et 45 graders 
snit i pladen, så den pænt kan tilpasses hjørner. Se illustration for eksempel.



Ophængning 
Når du skal ophænge en AQsorb akustikplade, skal du sørge for at rengøre overfladen 
som akustikpladen skal hænges op, så limen ikke giver slip.

Mål væggen op, så du er sikker på at akustik-
pladen kommer til at hænge korrekt.
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Marker på væggen hvor akustikpladen skal 
hænges.

Påfør lim på akustikpladen (Hvid latex, Mon-
tage lim eller Varmlim anbefales. Typen af 
lim afhænger af overfladen du skal montere 
på).



Sæt akustikpladen stille og roligt mod væg-
gen, så du er sikker på du opnår den rette 
placering. Sørg for at trykke den ordentlig 
fast.

Du har monteret din akustikplade og du kan 
nu nyde den forbedrede akustik.

Du kan sprøjtemale skruerne samme farve som pladen, for 
et pænere finish.

Ønsker du ikke at bruge lim, kan du også skrue pladen fast til væggen. Vi anbefaler du 
bruger en skrue med et større, fladt hoved. Hvis pladen skal monteres i loftet, skal du altid 

bruge skruer. Evt. kombiner både lim og skruer.
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