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Monteringsvejledning samt drift og 

vedligehold 

Cantona Akustik Træbeton 
 

 

 

 

Opbevaring og akklimatisering  

Når du modtager pladerne, skal du fjerne eventuel emballage for at undgå der dannes kondens. Pladerne skal 
opbevares vandret og plant med en god understøtning (på paller eller strøer). 

Det er vigtigt at Cantona Akustik Træbeton får lov at tilvænne sig til den temperatur og fugtighed der skal være i 
rummet, når det tages i brug.  

Derfor anbefales det, at akklimatiseres i 7-14 dage, med god ventilation i rummet, så pladerne kan afgive den fugt, de 
kan have optages ved transport samt opbevaring.  

For at få pladerne akklimatiseret bedst, anbefaler vi at ”pinde pladerne op”, ved at ligge strøer mellem pladerne. 

 
Variation i farve og tolerancer 

Træbeton er et naturmateriale, fremstillet af træuld og cement og derfor kan der forekomme farvevariationer og små 
variationer i mål fra plade til plade, også indenfor den enkel produktion. Som regel vil farven udjævnes som pladerne 
tørre ud og bliver derfor lysere. 

 
Rengøring 

Med fordel kan Cantona Akustik Træbeton støvsuges med et blødt børstemundstykke før ibrugtagning for at fjerne 
det støv der vil være opstået i forbindelse med produktion af pladerne.  

 
Montering 

Cantona Akustik Træbeton monteres på langs eller på tværs af forskallingsbrædder med max c/c afstand 600mm.  

Træbetonpladerne fastgøres med træbetonskruer minimum dimension 4,5x45mm. Skruerne placeres 25mm fra 
kanterne og enderne på pladerne, og med en c/c afstand på max 600mm.  

Der skal anvendes minimum 6 skruer pr. plade til 600x1200mm og til 600x2400mm minimum 10 skruer pr. plade. 
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Drift og vedligehold 

Cantona Akustik Træbeton kræver normalt ingen efterfølgende pleje. Vi vil dog anbefale jævnlig rengøring sammen 

med øvrige overflader og i øvrigt efter behov. 

Let rengøring af pladerne kan nemt klares med at støvsuge dem med et blødt børstemundstykke. Er det ikke nok med 

støvsugning, kan du tørre pladerne af med en hårdt opvredet klud. 

Hvidmalede plader kan pletmales med en vandbaseret maling RAL 9010. 


