
Opklæbning af akustikplader

Nem montage af støjdæmpende væg- og loftplader
Med Ljungdahls klæbemasser, MS-60 og Multitack, kan du let og hurtigt montere akustikplader direkte 
på loft, skråloft eller væg og i områder med fx lav installationshøjde og/eller begrænset installations-
flade - helt uden søm- eller skruehuller. 

Direkte opklæbning af akustikplader med MS 60 eller Multitack er en nem, støvfri montageløsning med 
minimalt forbrug af klæbemasse, der kan anvendes på mange overflader såsom mineraluldsplader.

”Effektiv montage af akustiklofter ved nybyg og renovering
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...en tæt forbindelse

Påføring af klæbemasse på akustikplader af mineraluld 60x60 mm 
(maks. 30 mm tykkelse)

 ✓ Før opklæbningen påbegyndes, skal overflader være rene, tørre, fri 
for fedtstof, støv mm. 

 ✓ Sikr, at overfladen, hvorpå akustikpladerne skal monteres, er plan.
 ✓ På kvadratiske akustikplader, der er forberedt til opklæbning,  

lægges klæbemassen i en skrå stribe på 14 cm á ca. 10 mm i  
diameter i hvert hjørne (5 cm fra kanten) på pladens bagside.

 ✓ Akustikpladerne placeres, justeres og presses på plads. 

Påføring af klæbemasse på akustikplader af mineraluld 60x120 mm  
(maks. 30 mm tykkelse)

 ✓ Før opklæbningen påbegyndes, skal overflader være rene, tørre, fri 
for fedtstof, støv mm. 

 ✓ Sikr, at overfladen, hvorpå akustikpladerne skal monteres, er plan.
 ✓ Læg klæbemassen i hjørnerne som på de kvadratiske plader i  

striber på 14 cm á 10 mm i diameter, 5 cm fra kanten). 
 ✓ På midten af pladen i hver side tilføjes to striber i en vinkel på  

2 x 14 cm á 10 mm i diameter, 5 cm fra kanten.
 ✓ Akustikpladerne placeres, justeres og presses på plads.

OBS: Vær opmærksom på at klæbemasse på akustikpladernes forside  
ikke altid kan fjernes tilfredstillende. 



Ljungdahls Multitack er en montagelim, der 
med sin høje styrke og ekstreme  
vedhæftningsevne er perfekt til opgaver, 
hvor man ønsker en lim, der hugger med 
det samme, og dermed ofte gør yderligere 
understøtning overflødig. 

Velegnet til gængse montageopgaver ude 
som inde, som fx opsætning af spejle, glas- 
partier, gipsplader, sanitære installationer, 
fodpaneler mm.  

Undgå skruehuller og opnå en hurtig, nem 
og sikker montage med Ljungdahl Multitack. 

Patron á 300 ml. (ca. 1,8 m²) rækker til:
• ca. 5 plader 60x60 cm 
• ca. 2,5 plader 60x120 cm

Multitack
1-komponent universallim

Ljungdahl MS-60 er en MS baseret klæbe-
masse, hvis stærke vedhæftningsevne og 
styrke gør den ideel til opgaver inden for 
byggeri og industri.

Brug MS-60 såvel indendørs som udendørs 
til almindelige montageopgaver såsom  
opklæbning af tunge facadeplader, limning af 
kantlister og montering af tagsten mm.

Lav en professionel og flot finish med MS-
60 uden søm eller skruehuller. Påføres let og 
hurtigt med fugepistol.

Pose á 600 ml. (3,6 m²) rækker til:
• ca. 10 plader 60x60 cm
• ca. 5 plader 60x120 cm

MS-60
1-komponent klæbemasse

Multitack MS-60

Vægtfylde [g/ml] 1,46 1,47

Hærdning [mm/døgt v. 23˚C, 50% RF] 2-3 3

Skintid [min v. 23˚C, 50% RF] 4 5

Bevægelser [%] 20 20

Temp.res. [˚C] -40-90 -40-90

Hårdhed [shore A) 55 50

Trækstyrke [N/mm2]* 2,1 3

100% modul [N/mm²]* 1,6 1,6

* 1 N/mm² svarer til en bæreevne på 10 kg/cm²


