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ACUPANELS
 
Acupaneler består af en 9mm sort PET Polyester Fiberdug 
hvorpå der er monteret 27 x 11mm lister i gennemfarvet 
sort MDF fineret med ægte træfiner. Listerne sidder med 
en indbyrdesafstand på 13mm.
 
Info:
Mål: 2400 x 600 x 20mm
 
Egenskaber for ægte træfiner:
Ægte træfiner kan variere i farve, årestruktur og udseende 
fra liste til liste.
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Bruksanvisning & info
Ribbväggar från Stonewall.se

Ribbväggarna kan monteras på väggar, skåp, tak, skjut-
dörrar osv. Bara fantasin sätter gränser. Panelerna är enkla 
att sätta upp själv. Det lättaste är att montera dom direkt 
på väggen med skruv eller med montagelim. Med skruvar 
bör man använda minst 15 st med platt huvud per panel. Vi 
säljer dessa skruvar i vår webbutik och i vår butik.

Ribbväggarna finns i storlekarna:
B 600 mm x H 2400 mm
B 600 mm x H 3000 mm
B 600 mm x H 3600 mm
Kapning av paneler går att beställa på vår hemsida.

1. Mät ytan
Mät väggen eller ytan där ribbväggen ska monteras. Mät bred-
den och höjden för att sedan kunna kapa ribbväggen i exakt 
mått.

2. Kapa ribbväggen:
Placera ribbväggen stadigt på ett arbetsbord eller liknande. Se 
över materialet på ribbväggen och se till att allt ser bra ut. Se-
dan kapar du ribbväggen med en cirkelsåg eller sänksåg efter 
det mått du mätt ut. Därefter kan du borsta av panelerna från 
flisor och damm. 

3. Förbered inför montering. 
Använt fint sandpapper och slipa till kanterna som du har kapat 
och skär till akustikfilten med en brytkniv/hobbykniv.

4. Olja
Har du köpt Premium ribbvägg så ska den behandlas med olja 
nu eller efter att du monterat dom på väggen (OBS! Premium 
Ek och ribbvägg från Akutrade ska inte behandlas med olja). 
Skaka först flaskan väl så att pigmentet i flaskan blandas. Oljan 
påförs i ett tunt lager med en trasa eller pensel. Låt torka i 20 
– 30 min. Om du använder pensel kommer det mer olja på och 
då kan man behöva polera ytan med en trasa efter 30 min. På 
flaskans baksida står det också en bruksanvisning. 
Har du köpt Akutrade paneler eller Premium Ek kan du bortse 
från detta steg. Akutrades ribbväggar är redan förbehandlade 
och Premium Ek ska ej behandlas. 
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Montage
 
 
Acupaneler kan anvendes på såvel lofter som vægge.
 
Det anbefales at montere panelerne på 45mm tykke strøer
med en indbyrdes afstand på maks 600mm. Panelerne 
kan dog også fastgøres direkte på væg.
 
Skruerne placeres mellem listerne igennem fiberdugen.
 
Til fastgørelse bør man anvende minimum 15 stk skruer 
med fladt hoved pr panel.
Skruestørrelse mindst ø3,5 x 35mm.

5. Efter oljan kan du handskruva fast skruvarna ner i akustikfilten 
innan du monterar upp ribbväggen. (Alltså skruva inte igenom 
skruvarna hela vägen, bara så att de sitter fast). 

6. Montera ribbväggen
Placera ribbväggen på den ytan som du önskar och skruva fast 
skruvarna med skruvdragaren. Använd gärna vattenpass. 

Färdigt!

Önskas ytterligare förbättring av akustiken i rummet 
rekommenderas det att montera panelerna på 45 mm tjocka 
reglar med ett avstånd på max 600 mm. Man kan också välja att 
placera mineralull mellan reglarna innan panelerna 
monteras på. Detta förbättrar akustiken ytterligare och skapar en 
isolerande effekt. 

Saknar du inspiration till ditt projekt hittar du en massa 
bilder och idéer på vår blogg på hemsidan eller på vår 
Facebook- och Instagramprofil. 

Du är också välkommen att kontakta vår kundservice på 
info@stonewall.se eller tel: 0410-41444 eller besöka vår butik 
på Godsvägen 19 i Trelleborg. 
Vi har öppet måndag till torsdag: 08.30 – 17.00 och fredag 
08:30 – 16:00.

         @stonewall.se

         #stonewallse

www.stonewall.se - info@stonewall.se - 0410:414 44


