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Samson väggabsorbent - System T 

GENERELL INFORMATION
Produktinformation
Samson är en akustisk väggabsorbent med en 40 
mm tjock stenullskärna.

Ytskiktet består av en väv som ger skivan en unik, 
slagtålig yta med lätt struktur. Baksidan är klädd 
med fleeceväv och Samson är kantförseglad.

Lagring och hantering
Kartongerna skall hanteras varsamt. Samson är 
formstabil även vid en luftfuktighet på upp till 
100% RH och kan monteras vid alla temperaturer 
mellan 0 och 40 oC. Acklimatisering är inte 
nödvändig.

Systemöversikt 
40 mm Samson A24 väggabsorbenter kan 
monteras med U-profiler som ger en ram runt 
skivorna och mellanprofiler som fästs direkt i 
väggen med T-fästbleck och vinkelbeslag.

System T
I System T används 40 mm U-profil och 38 mm 
höga T24 bärprofiler som mellanprofiler. 
U-profilerna skruvas fast och fjäderklämbleck 
används efter behov. Vid montage av flera rader 
på höjden används T-fästbleck som skruvas direkt 
i väggen och mellanprofiler (T24 bärprofiler) 
klickas i både vågrätt och lodrätt. För denna typ 
av montage samt om skivorna inte går ända ner 
till golvet behövs även vinkelbeslag som extra 
stöd.

Viktigt
Använd olika typer av skruvar för infästning 
beroende på väggmaterialet.

Se till att väggen är slät och jämn. Alla ev. 
utjämningar måste göras innan montaget 
påbörjas.

Systemkomponenter
     

Väggabsorbent U-profil 40 Mellanprofil T-fästbleck Vinkelbeslag Fjäderklämbleck

Samson A24 U-profil 25x40x13 mm T24 bärprofil H = 38 mm, 
L = 3700 mm

Används mellanprofiler 15x35x50 mm SMF

Layoutförslag

U-profil (golv) - när ett montage med flera 
väggabsorbenter i höjd skall monteras från 
golvet skall första mellanprofilen monteras på 
måttet M-4 mm från U-profilen längst ner. 
Genom att använda detta mått kan man vara 
säker på att väggabsorbentens kant täcks av 
mellanprofilen. På alla andra lager skall 
standardmodulmåttet M användas.

Vinkelbeslag - ger extra stöd vid montage av 
flera rader väggabsorbenter (i höjd). De 
monteras med undersidan 4 mm över 
modulens axel (där T-fästblecket sitter centrerat) 
så att väggabsorbenternas tyngd vilar på dessa. 

Fjäderklämbleck - används när U-profilerna i 
översta raden monteras, vilket säkerställer 
demonterbarheten.
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En nivå lösning
1.   När U-profilen monteras med breda flänsen inåt skall det vara en distans 

på minst 14 mm till taket. 
 
Montera U-profilen i fjäderklämblecket med breda flänsen inåt väggen 
och lyft därefter upp den 14 mm så att det går att få väggabsorbenterna 
på plats. När alla skivorna monterats skjuts U-profilen ner igen och 
kanterna döljs. De lodräta mellanprofilerna (T24 bärprofil) med 
tillhörande T-fästbleck skall ha monterats innan man skjuter ner 
U-profilen.

.

2.  När U-profilen monteras med smala flänsen inåt behövs ingen distans 
till taket. 
 
Montera U-profilen i fjäderklämblecket med smala flänsen inåt väggen 
och montera därefter väggabsorbenterna med överdelen först så att 
underdelen kommer över kanten på den undre U-profilen och kan 
skjutas ner i den. De lodräta mellanprofilerna (T24 bärprofil) monteras 
på samma sätt och fästs i T-fästblecken..

Samson väggabsorbent - System T 
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Samson väggabsorbent - System T 

Beräknad förbrukning (stk/skiva)

Modulstorlek Skivriktning

Vinkelbeslag
(Endast vid montage som inte vilar på golvet 

eller med flera rader absorbenter i höjd)
T-fästbleck,

Vågrätt
T-fästbleck,

lodrätt

1200 x 600 Vågrätt Ett vinkelbeslag monteras i skivans mittpunkt
0 vid 1 rads montage (i höjd) 

2 stk för varje vågrät skivskarv, 
300 mm in från höger och vänster

0 vid 1 rads montage (i bredd) 
1 stk för varje vågrät skivskarv, 

placerad i skivans mittpunkt

1200 x 600 Lodrätt Ett vinkelbeslag monteras i skivans mittpunkt
0 vid 1 rads montage (i höjd) 

1 stk för varje vågrät skivskarv, 
placerad i skivans mittpunkt

0 vid 1 rads montage (i bredd) 
1 stk för varje vågrät skivskarv, 

placerad i skivans mittpunkt

2400 x 600 Lodrätt Ett vinkelbeslag monteras i skivans mittpunkt
0 vid 1 rads montage (i höjd) 

1 stk för varje vågrät skivskarv, 
placerad i skivans mittpunkt

0 vid 1 rads montage (i bredd) 
2 stk för varje vågrät skivskarv, 

600 mm in från topp och botten

2400 x 600 Vågrätt
De 2 yttersta vinkelbeslagen placeras 400 mm 

från skivans kanter. Det sista placerad i 
skivans mittpunkt.

0 vid 1 rads montage (i höjd) 
2 stk för varje vågrät skivskarv, 

600 mm in från höger och vänster

0 vid 1 rads montage (i bredd) 
1 stk för varje vågrät skivskarv, 

placerad i skivans mittpunkt

1200 x 1200 – Ett vinkelbeslag monteras i skivans mittpunkt
0 vid 1 rads montage (i höjd) 

2 stk för varje vågrät skivskarv, 
300 mm in från höger och vänster

0 vid 1 rads montage (i bredd) 
1 stk för varje vågrät skivskarv, 

placerad i skivans mittpunkt

Montage av Samson väggabsorbent skall endast utföras med ROCKFON montagetillbehör. De olika komponenterna säljs separat. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kommer att göra garantin ogiltig.
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Väggabsorbenter
Nedanstående instruktioner innefattar både en 
rad och flera raders montage. När det gäller 
flera raders montage refererar termerna ”övre! 
och ”undre” till topp- och bottenabsorbenterna. 

Börja montera väggabsorbenterna från båda 
kanterna och inåt. Se till att kantabsorbenterna 
är ordentligt fastsatta under U-profilerna. När 
kantabsorbenterna monteras skall de vågräta 
skarvarna täckas av T24 bärprofiler (38 mm 
höga) som klippts till exakt M -12 mm. 

Då sitter absorbenten fast så att montaget kan 
fortsätta.

3   Vinkla den understa absorbenten och sätt i den i den undre U-profilen och tryck den 
sedan flat mot väggen. skjut därefter försiktigt in den vertikala U-profilen..

1   Vinkla in absorbenten under den övre U-profilen, tryck den sedan flat mot väggen. 
Se till att U-profilen överlappar absorbenten tillräckligt mycket så att den sitter fast 
och skjut därefter in absorbenten i U-profilen på kanten..

4   Använd vinkelbeslag, som monteras inuti U-profilen efter behov.

2   Undersidan av alla väggabsorbenter i flerraders montage skall vila på vinkelbeslag - se 
ritning på sid. 2.

5   Montera mellanliggande fält av absorbenterna, vilka hålls på plats med 
vinkelbeslag och U-profiler..

6   Täck de vågräta skarvarna genom att klicka i mellanprofiler i T-fästblecken. Därefter skjuts 
profilerna försiktigt under U-profilen. Dessa vågräta mellanprofiler skall klippas i längden 
M - 12 mm..

Samson väggabsorbent - System T 
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Samson väggabsorbent - System T 

7   När hela ytan är täckt med väggabsorbenter skall alla lodräta skarvar täckas med långa 
mellanprofiler (T24 brprofil) som klickas i T-fästblecken. Dessa profiler skall klippas till 
exakt längd X - 12 mm, där X är hela höjden. Kontrollera att ändarna på de vågräta 
mellanprofilerna täcks av de lodräta och att de lodräta profilernas ändar täcks av de 
övre- och undre U-profilerna. Använd extra T-fästbleck om det blir nödvändigt att skarva 
de lodräta profilerna.

Lodräta mellanprofiler
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ROCKFON
(ROCKWOOL AB)
Box 115 05
(Kompanigatan 5)
S-550 11 Jönköping
Tel. 036-570 52 00
Fax. 036-570 52 81
www.rockfon.se

We believe our acoustic ceiling and wall solutions are a fast and simple 
way to create beautiful, comfortable spaces. Easy to install and durable, 
they protect people from noise and the spread of fire while making a 
constructive contribution towards a sustainable future.

Create and protect is what we stand for. It’s how we work. It puts 
people first and promotes good relations. It’s about sharing success and 
maintaining trust.

It’s our rock-solid promise to you. Because at ROCKFON, 
create and protect is what we do – and it’s inspired by you.
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