
Efterbehandling
De flesta Rockfon undertak kan efter-

behandlas med Rockfon efterbehand-

lingsfärg. Färgen skall vara en speciell 

vattenbaserad PVA akustikfärg, med 

säkerhetskod 00-1, som appliceras med 

tryckluftsspruta med god kapacitet. Det är 

noga att färgen appliceras i rätt mängd, se 

tabell nedan.

Ytan skall vara ren och torr samt fri från ev. 

löst sittande färg. Svårt missfärgade skivor 

bör bytas ut.

Fläckar från vattenskador bör behandlas 

med akrylfärg eller liknande för att spärra 

fukten så att inte fläckar och ränder 

återkommer. Skivor behandlade med 

akrylfärg bör inte utgöra mer än 5% av 

den totala undertaksytan, med hänsyn till 

ljudabsorptionen.

Efterbehandling av akustiskivor minskar 

ljudabsorptionen med ca. 10%.

Hantering
Öppna kartongerna genom att försiktigt 

skära upp plastfolien, så att inte skivorna 

skadas. Ta bort plastfolie och kartong. 

Bär skivorna lodrätt. Använd båda händerna 

och ha alltid montagehandskar med PU-

beläggning eller Nitril-beläggning vid all 

hantering av skivorna. 

Tillpassning
Rockfon undertaksskivor kan lätt skäras med 

en vass kniv (mattkniv).

Rengöring
Rockfon undertak kan dammsugas med 

låg sugeffekt och mjuk borste. För att 

långsiktigt bibehålla utseendet är det bra att 

dammsuga undertaket 1 gång per år.

Om dammsugning inte är tillräckligt 

för att ta bort smutsen kan de flesta 

Rockfon undertak tvättas med normalt 

rengöringsmedel (ej aggressivt eller som 

innehåller klor) med doseringen 1:100. 

Eftertvätta med en svamp med rent vatten 

och torka torrt.

Missfärgade undertak kan vara svåra att få 

rena. Vi rekommenderar att rådgöra med 

en rengöringsfirma som kan värdera om 

undertaket kan rengöras.

Se respektive datablad för rekommenderade 

rengöringsmetoder för varje enskild 

produkt.

Transport
Rockfon produkter levereras väl emballerade 

för att skydda produkterna under transport-

en. Produkterna ska staplas väl, så de står 

stabilt under transporten. De får inte stötas, 

kastas, rutscha eller falla, ens från låg höjd. 

Kartonger levererade på pall skall förvaras 

och transporteras på den obrutna pallen.

Förvaring
Rockfon produkter skall lagras så att de inte 

utsätts för påverkan från ”väder och vind”. 

Underlaget måste vara torrt, plant och fast 

och produkterna ska placeras så att de inte 

utsätts för stötar, slag eller annan mekanisk 

påverkan. Man kan inte stapla tunga eller 

vassa objekt ovanpå de emballerade 

produketerna.
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