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Ac-Kant

Ramlöst baffelsystem

 -  Frihängande vertikal akustiklösning
 -  Idealisk lösning i rum där nedpendlade undertak inte passar av tekniska eller estetiska skäl   
 -  Perfekt lösning för förbättrad rumsakustik
 -  Snabbt och enkelt montage

Systembeskrivning
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Rockfon har två typer av wirekit med 1500 mm 
justerbar metallwire och säkerhetskrok. 
1.  Wirekit - Klassisk
2.  Wirekit - Design

Skruvkrok levereras 
tillsammans med 
baffeln. diameter:  
4,5 mm.

Integrerat upphäng-
ningsbeslag för enkelt 
och säkert montage.

Rockfon Contour Ac kant.

Beskrivning

Rockfon System Contour Ac Baffle är en ramlös, akustisk baffel 

som består av en 50 mm tjock stenullsskiva och ett wirekit. Skivornas 

båda sidor är klädda med en snygg, slät, matt, vit fleece. Kanterna är 

målade och två integrerade upphängningsbeslag är förmonterade i 

baffeln för enkelt och säkert montage.

Rockfon Contour® pendlas ner med ett justerbart wirekit som fästs 

antingen direkt i bjälklaget eller i ett befintligt T24 bärverk. Det är 

inte tillåtet att använda pendlar.

Systemet är idealiskt i rum och byggnader där ett traditionellt 

nedpendlat undertak inte kan användas, av estetiska eller tekniska 

orsaker (t.ex där man använder principerna för termisk massa) Det är 

en bra och flexibel lösning som förbättrar rumsakustiken i befintliga 

byggnader. Systemet är snabbt och enkelt att montera. 

Förbehåll
Rockfon System Contour Ac Baffle skall inte användas i simhallar eller 

utomhus på grund av risken för kondens och därmed risk för korrision 

i upphängningssystemet. Rockfon System Contour Ac Baffle bör inte 

heller användas i områden där produkten kan utsättas för drag eller 

vind.
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Systemkomponenter

1. Skruvkrok 2. Wirekit - Klassisk 3. Wirekit - Design

Tillbehör

Baffel – Ac-Kant

Rockfon Contour

Modulstorlek (mm) Bafflar /Krt vikt (kg/baffel) Skruvkrokar/krt

1200 x 300 x 50 12 2,3 24

1200 x 600 x 50 6 4,6 12

Skruvkrokarna levereras i samma förpackning som bafflarna.

Rockfon Contour Wirekit - Klassisk

St/krt Vikt (kg/krt)

12 wirekit 0,52

Rockfon Contour Klassisk wirekit kan fästas med en standardskruv som är 
lämplig för bjälklagets material. (t.ex. betong, trä m.m.)

Rockfon Contour Wirekit - Design

St/krt Vikt (kg/krt)

12 wirekit 0,66

Rockfon Contour Design wirekit har en raffinerad cylinderkåpa som 
döljer gängerna och ger en visuellt snygg avslutning. Denna fästs med 
standardskruvar som är lämpade för bjälklagets material. Alternativt kan en 
M6 gängstång användas.

Våra garantier för Rockfon System Contour Ac Baffle gäller endast 
när Rockfon skruvkrok har använts i montaget. 

Rockfon Contour bör monteras med ett wirekit med 1500 mm 

justerbar wire och säkerhetskrokar. När alla wirerarna är korrekt fästa i 

bjälklaget eller befintligt undertak, fäster man dem i skruvkrokarna.

Vi levererar två typer av wirekit; Klassisk och Design. Designlösningen 

är optimal i projekt där estetiken är särskilt viktig.

Rockfon Contour finns i nedanstående modulstorlekar:           
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200 mm

800 mm

200 mm

Infästning av skruvkrokar i baffeln
Rockfon Contour bafflar har två vita upphängningsbeslag förmonterade. De är placerade 200 mm 

från baffelns kanter. Skruvkrokarna skall försiktigt skruvas i de vita upphängningsbeslagen.

Lämpliga bafflar

Montageanvisning

Endast Rockfon Contour med integrerade upphängningsbeslag kan användas i 

Rockfon System Contour Ac Baffle.

Korrosionsbeständighet
Tillbehör som ingår i Rockfon System Contour Ac Baffle får inte användas i simhallar eller 

utomhus pga risken för korrosion.

Belastningskapacitet
Den maximala belastningen per metallwire är 5 kg.

Egenskaper
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Infästning av Rockfon System Contour Ac Baffle i bjälklaget
Kontrollera att bjälklaget/konstruktionen är solid och har en belastningskapacitet på minst 10 kg. 

Vid infästning av bafflar i bjälklaget skall skruvar som är lämpliga för bjälklaget användas. 

Fäst wirerarna i bjälklaget och skruva i wiren i säkerhetskroken. Systemet låser automatiskt och ger 

maximal säkerhet. Innan baffeln häktas i måste man kontrollera att alla wirerar har önskad längd 

samt att alla infästningar är korrekt utförda. Den maximala belastningen per wire är 5 kg.

Montageanvisning

Nivellering
Baffeln nivelleras med vattenpass.

Montage av Rockfon System Contour Ac Baffle  
under ett befintligt nedpendlat undertak
Det går utmärkt att montera Rockfon System Contour Ac Baffle under ett befintligt T24 bärverk 

(kontrollera att bärverket kan bära vikten av Rockfon Contour Baffel). Ett sådant montage kan 

utföras på flera sätt och vi rekommenderar att du tar kontakt med Rockfon för mer information och 

hjälp att välja den bästa lösningen för var tillfälle.
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Bafflar och skivor
Vi rekommenderar att rena handskar med nitril eller PU beläggning alltid används 

vid all hantering och montage av Rockfon bafflar och undertaksskivor för att undgå 

nedsmutsning.

För att få bästa möjliga arbetsmiljö rekommenderar vi att de montageanvisningar som är 

tryckta på våra emballage följs samt att gällande praxis på arbetsplatsen alltid följs.

Generella montagerekommendationer

Rockfon har utvecklat en rad verktyg som finns tillgängliga på www.rockfon.se

Verktyg

För mer information se CAD biblioteket på vår 
hemsida.

Utforska det stora biblioteket med 
referensprojekt direkt på vår hemsida.

Generera föreskrifter på våra produkter på 
hemsidan.

Kant/reparationsspackel används för mindre reparationer av kantskador. Spacklet  

används för att reparera bulor eller små hål på upp till 15 mm i diameter samt 

rispor och revor som orsakats av felaktig hantering. Spacklet har samma färg och 

struktur som den ursprungliga fabriksmålade kantfärgen på Rockfon Eclipse och 

Rockfon Contour, vilket gör att man inte ser ev. reparationer. Det är lätt att lägga 

på och torkar snabbt.

Rockfon Eclipse® och Rockfon Contour® kant/reparationsspackel



Rockfon® är ett registrerat varumärke 
som tillhör ROCKWOOL koncernen.

Rockfon
(ROCKWOOL AB)

Box 115 05
(Kompanigatan 5)

S-550 11 Jönköping
Tel.  036-570 52 00

info@rockfon.se
www.rockfon.se
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