
DAMPA ApS – Højeløkkevej 4A – DK-5690 Tommerup –  6376 1300 –  dampa@dampa.com  - www.dampa.dk 
 

 
BESKRIVELSE AF LOFTSYSTEM DAMPA Clip-In Kassette i stål  
 
 
System 

DAMPA Clip-In Kassette type ST-15, 600 x 600 x 0,5 mm stål, skarpkantet, perforeret med 
Ø 1,8 mm huller, ilimet sort akustikfilt, lakeret i DAMPA standardfarve hvid nr. 4747-2. 
DAMPA Clip-In Kassette type ST-0, 600 x 600 x 0,5 mm stål, skarpkantet, uperforeret, 
lakeret i DAMPA standardfarve hvid nr. 4747-2.  
 
I bæresystemet kan indgå følgende komponenter: 
 

• Bæreskinne nr. 4  
• Bæreskinnelaske nr. 4  
• Koblingsbøjle nr. 1  
• Stroplås nr. 4  
• Strop nr. 5  
• Kantliste nr. 36, lakeret i DAMPA standardfarve hvid nr. 4747-2  
• Klemmeindlæg nr. 4  
• Bæreskinne nr. 10, lakeret i DAMPA standardfarve hvid nr. 4747-2 – bruges kun 
ved afslutning med hele kassetter  

 
Udførelse 

Bæresystem 
 
Kantliste nr. 36 monteres på alle loftbegrænsninger og fastgøres pr. maks. 500 mm. 
Kantlisterne samles i indvendige hjørner og længdesamlinger med vinkelrette stød. 
Udvendige hjørner skæres i gering. Der monteres dobbelt bæresystem i henhold til 
maksimumafstande, som fremgår af DAMPA's montagevejledning for klimalofter.  
 
Kassetter  
 
Kassetter kan tilskæres med pladestanser (nipler), f.eks. fabrikat Makita type JN 1601 - eller 
med DAMPA kassettesaks.  
Tilskårne kassetter fastholdes i Kantliste nr. 36 med 2 stk. Klemmeindlæg nr. 4 pr. kassette.  
Kassetter, som belastes af vægt fra installationer, kan forsynes med trykfordelingsplade af 
f.eks. finer. Belastningen kan være i alt maks. 2 kg. Ved vægt herover skal aflastning af 
installation ske til dæk eller bæreskinner med tilførsel af ekstra ophæng. 
Det færdige loft skal fremtræde som en ensartet helhed, i vater og med rette flugter, samt frit 
for snavs og fedtmærker (se DAMPA's drifts- og vedligeholdelsesvejledning).  
 
Arbejdet udføres i øvrigt i henhold til gældende datablade for montering af DAMPA Clip-In 
Kassette. 
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BESKRIVELSE AF LOFTSYSTEM DAMPA Clip-In Kassette i aluminium  
 
System 

DAMPA Clip-In Kassette type AL-15, 600 x 600 x 0,7 mm aluminium, skarpkantet, perforeret 
med Ø 1,8 mm huller, ilimet sort akustikfilt, lakeret i DAMPA standardfarve hvid nr. 4747-2. 
DAMPA Clip-In Kassette type AL-0, 600 x 600 x 0,7 mm aluminium, skarpkantet, uperforeret, 
lakeret i DAMPA standardfarve hvid nr. 4747-2. I bæresystemet kan indgå følgende 
komponenter:  
 

• Bæreskinne nr. 4  
• Bæreskinnelaske nr. 4  
• Koblingsbøjle nr. 1  
• Stroplås nr. 4  
• Strop nr. 5  
• Kantliste nr. 11, lakeret i DAMPA standardfarve hvid nr. 4747-2  
• Bæreskinne nr. 10, lakeret i DAMPA standardfarve hvid nr. 4747-2 – bruges kun 
ved afslutning med hele kassetter  

 
Udførelse 
 
Bæresystem 
Kantliste nr. 11 monteres på alle loftbegrænsninger og fastgøres pr. maks. 500 mm. 
Kantlisterne samles i indvendige hjørner og længdesamlinger med vinkelrette stød. 
Udvendige hjørner skæres i gering.  
Der monteres dobbelt bæresystem i henhold til maksimumafstande, som fremgår af 
DAMPA's montagevejledning for klimalofter. 
 
Kassetter 

 
Kassetter kan tilskæres med pladestanser (nipler), f.eks. fabrikat Makita type JN 1601. 
Tilskårne kassetter fastholdes i Kantliste nr. 11. 
Kassetter, som belastes af vægt fra installationer, kan forsynes med trykfordelingsplade af 
f.eks. finer. Belastningen kan være i alt maks. 2 kg. Ved vægt herover skal aflastning af 
installation ske til dæk eller bæreskinner. 
Det færdige loft skal fremtræde som en ensartet helhed, i vater og med rette flugter, samt frit 
for snavs og fedtmærker (se DAMPA's drifts- og vedligeholdelsesvejledning). 
 
Arbejdet udføres i øvrigt i henhold til gældende datablade for montering af DAMPA Clip-In 
Kassette. 

 


