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Montagevejledning 

 

Produktbeskrivelse 

NORTO Holm er bæredygtige akustikpaneler til vægge. Akustikpanelet er fremstillet af massive og rå 

endetræsklodser i fyr, der er upcyclet resttræ fra trappestolper. Akustikpanelet består af 36 

kvadratiske endetræsklodser, der er limet fast på en 9 mm genbrugsfilt i en afstand på ca. 12 mm 

mellem klodserne. NORTO Holm akustikpanelet opnår en af markedets bedste lydreduktioner. 

Genbrugsfilten er brandgodkendt til B-s1,d0, og er fremstillet af 100 % genanvendeligt PET-plast fra 

flasker, der er fisket op af verdenshavene. 

Før montagen 

Ved modtagelsen skal akustikpanelerne kontrolleres og ved synlige fejl, skal der reklameres til 

forhandleren. Reklamationer skal ske før montagen, ellers frafalder reklamationsretten. Før 

monteringen skal akustikpanelerne placeres i et rum på ca. 20 ⁰ C i minimum 2 døgn i uåbnet 

emballage, og opbevares ved en relativ luftfugtighed på mellem 40-60 % RF. Vi anbefaler at montere 

akustikpanelerne i et rum med en generel luftfugtighed på max 60 %. Vi henviser desuden til 

gældende bygningsreglement. Yderligere informationer forefindes i produktbladet og på 

www.norto.dk. 

Dette skal du bruge 

NORTO Holm akustikpanelerne kan monteres på vægge. Panelerne kan monteres med en 

montagelim, der påføres i parallelle linjer på bagsiden af genbrugsfilten, hvorefter panelet sættes 

direkte på væggen og trykkes fast. Vi anbefaler at benytte en montagelim med en klæbende effekt 

som eksempelvis Montage Extra 292 (Dana Lim) eller lign. Akustikpanelerne kan også monteres med 
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skruer, der skrues ind i genbrugsfilten i hvert hjørne mellem klodserne. Benyt skruer og evt. ravpluks, 

der egner sig til underlaget på den pågældende væg eller overflade.  

Det er den enkelte montørs ansvar at sikre, at NORTO Holm monteres korrekt i henhold til 

montagevejledningens anvisninger. Hvis der skal flyttes stikkontakter og lign. i forbindelse med 

montagen, skal der benyttes en elektriker. Se også gældende bygningsreglement. 

Vedligeholdelse  

Som udgangspunkt skal NORTO Holm ikke vedligeholdes, men vi anbefaler at afstøve panelerne 

engang imellem. Træet må ikke komme i direkte kontakt med vand ved rengøring. Da fyrretræ er et 

naturligt materiale, vil det med tiden få et patineret udtryk. NORTO Holm er et naturprodukt af 

resttræ, og derfor har træklodserne knaster, årringe og marv. 

 

Sådan monterer du NORTO Holm 

Montering af NORTO Holm akustikpaneler med skruer 
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NORTO Holm akustikpanel kan monteres med skruer. Benyt skruer og evt. ravpluks i længder og 

typer, der egner sig til underlaget på den pågældende væg. Fastgør panelet med skruer i hvert hjørne 

af filten mellem klodserne, som vist på tegningen. Opsæt akustikpanelerne i det ønskede mønster på 

væggen. 

 

Montering af NORTO Holm akustikpaneler med lim 

Akustikpanelet NORTO Holm kan også limes direkte på væggen. Påfør en montagelim (fx Montage 

Extra 292, Dana Lim eller lign.) i parallelle linjer på bagsiden af pladen, og tryk pladen fast direkte på 

væggen. Såfremt akustikpanelerne monteres, så de ikke støder op mod en kant på væggen, brug da 

evt. en liste til understøtning af pladen, indtil limen tørrer. 

Se mere omkring montering på www.norto.dk  
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