
DAMPA® Lay-In
Fremhæver det kvadratiske udtryk



SKAB KVADRATISK DESIGN

DAMPA® Lay-In installeres ved at montere metal kassetterne  
i et synligt skinnesystem. Det karakteristiske look skabes med  

niveauforskellen mellem T-skinnen og loftkassetterne.  
Det skaber en skyggeeffekt, der fremhæver det kvadratiske udtryk.

Perforation
Valget mellem adskillige hulstørrelser og  
per forationsmønstre kombineret med akustikfilt 
i forskellige farver skaber en ekstra dimension i 
loftets fremtræden.

Farver
Det store udvalg af farver, og mulighederne  
for at kombinere dem, gør at loftet kan være 
fuldstændigt annonymt, eller en betydende  
del af rummets design.

Integration
Lys og ventilation integreres i loftet ved ind-
bygning af specielt designede armaturer, der  

er tilpasset i form og farve.

Akustikfilt
Kombinationen af perforation og et akustisk 
indlæg fastlimet på bagsiden af kassetterne 
bidrager til optimal akustik.

Den akustiske filt er drysfri og forhindrer nedfald 
af partikler igennem de perforerede kassetter. 
Desuden anvendes giftfri, ikke-vandbaseret lim, 
som tillader våd rengøring af kassetterne.

Bæreskinnesystem
I det synlige skinnesystem er det let at “lægge” 
kassetterne i enten 15 mm eller  24 mm  
T-skinnesystem – uden brug af værktøj. 

Moduler
Kassetterne leveres i modul 600 x 600 mm og 
modul 625 x 625 mm afhængigt af højden på 
den valgte type kassette.

Nedtagning
Det er muligt at de- og genmontere kassetter 

vilkårligt i loftfladen.

Kvalitet
Alle DAMPA’s loft systemer er fremstillet med 
høje standarder inden for tætte tolerancer for at 
sikre en nøjagtig, hurtig og pålidelig installation.

DAMPA’s loft systemer er produceret i henhold 
til DAMPA’s Quality Management System.

Perforation Akustikfilt Bæreskinnesystem

Design
DAMPA® Lay-In kassetter leveres i højderne  
8 mm, 12 mm og 30 mm.  
Skyggeeffekten bestemmes af højden på den 
valgte type kassette. 

Et uendeligt antal design muligheder opstår ved 
kombination af farve på kassetterne, farve på 
den akustiske filt samt forskellige perforations-
mønstre.

Materiale
Kassetterne fremstilles i en kassettepresse  
med et fast værktøj, som sikrer ensartethed.  
De leveres i aluminium eller stål afhængigt af 
den valgte type kassette. I områder med høj 
luft fugtighed anbefales aluminium.



Før montering af vinkelskinnerne eller kant listerne 
afmærkes den endelige lofthøjde på væggene.

Loftarealet opmåles og inddeles således at, bære- 
skinnerne kan monteres med en afstand af 1200 mm.

Afmærk stropplaceringen på loftfladen.  
Afstanden mellem stropperne, der placeres på langs  
af bæreskinnerne, må ikke overstige 1200 mm.

Alle bæreskinner justeres til den nøjagtige højde. 

1200 mm tværskinner indsættes mellem bæreskin- 
nerne med en afstand af 600 mm for at opnå et modul 
på 1200 × 600 mm.

1200 mm tværskinner forbindes med 600 mm tvær-
skinner for at opnå et modul på 600 × 600 mm. 

Skinnesystemet er nu klar til montering af kassetterne.

Installation af DAMPA® Lay-In Kassetter

Kantliste som afslutning

Ved valg af kantlister som afslutning fast gøres disse til væggene i 
den korrekte højde med skruer og plugs for hver 500 mm. 

Loftarealet kan med fordel deles op, så de yderste kassetter er  
bredere end 300 mm. Kassetterne tilskæres efter de ønskede mål 
og den tilpassede kassetteside fastholdes med clips.

Kantlisterne fastgøres til væggen med skruer. 

Ved indadgående hjørner stopper den ene kantliste ved væggen, 
mens den anden stopper ved den første kantlistes vandrette flanger. 
Udadgående hjørner skæres i gering.

De forbukkede flige på  
bæreskinnen passer præcist  
ind i huludstansningerne på  
den næste skinne. 

Når fligene bøjes med f.eks.  
en skruetrækker, sidder de to 
bæreskinner helt tæt sammen.

Tværskinnerne føres ind i hullerne i bære skinnerne 
og låses fast med et let tryk med hånden. 

Efter montage bør tværskin nerne udgøre en lige 
linie, der er vinkelret på bæreskinnerne. 

Tværprofilerne monteres mod højre i slidsen, så  
det altid er tvær profilernes venstre side, der vender 
mod hinanden.
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Modul 600 x 600 mm, materialetykkelse 0,7 mm 
Modul 625 x 625 mm, materialetykkelse 0,7 mm

Produkt Gennemsnitligt Packing 
 materialeforbrug

Bæreskinne/3600 0,9  m/m2 25  stk./kasse

Tværskinne/1200 1,7  m/m2 50  stk./kasse

Tværskinne/600 0,9  m/m2 75  stk./kasse

Vinkelskinne 1,0  m/m2 40  stk./kasse

Stroplås 0,7  stk./m2 100  stk./kasse

Modul 600 x 600 mm, materialetykkelse 0,5 mm 
Modul 625 x 625 mm, materialetykkelse 0,5 mm

Produkt Gennemsnitligt Packing 
 materialeforbrug

Bæreskinne/3600 0,9  m/m2 25  stk./kasse

Tværskinne/1200 1,7  m/m2 50  stk./kasse

Tværskinne/600 0,9  m/m2 75  stk./kasse

Vinkelskinne 1,0  m/m2 40  stk./kasse

Stroplås 0,7  stk./m2 100  stk./kasse

Bæreskinne
Mål T-15: 38 × 15 × 3600 mm 
Mål T-24: 38 × 24 × 3600 mm

Materiale: Galvaniseret stål  
med ovnlakeret aluminium- eller  
stålforstærkning

Tværskinne
Mål T-15: 38 × 15 × 600/1200 mm 
Mål T-24: 38 × 24 × 600/1200 mm

Materiale: Galvaniseret stål  
med ovnlakeret aluminium- eller  
stålforstærkning

DAMPA® Lay-In/Aluminium DAMPA® Lay-In/Stål

Ved valg af vinkelskinner som afslutning fastgøres disse til væggene i 
den korrekte højde med skruer og plugs for hver 500 mm. 

Loftarealet kan med fordel deles op, så de yderste kassetter er 
bredere end 300 mm. Kassetterne tilskæres efter de ønskede mål, 
idet der tages højde for den opbukkede side på 40-50 mm.

Vinkelskinnerne fastgøres til væggen med skruer. 

Ved indadgående hjørner stopper den ene vinkelskinne ved  
væggen, mens den anden stopper ved den første vinkelskinnes  
vandrette flange. Udadgående hjørner skæres i gering.

Vinkelskinne som afslutning

Stroplås
Mål: 14 mm 
Materiale: Galvaniseret stål

Vinkelskinne
Mål: 24 × 24 × 3050 mm

Materiale: Galvaniseret stål, 
ovnlakeret

Klip for kantliste
Materiale: Galvaniseret stål

Kantliste
Mål: 20 × 40 × 20 × 3050 mm

Materiale: Galvaniseret stål, 
ovnlakeret

Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel
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DAMPA, DK-5690 Tommerup, Tel.: +45 63 76 13 00, dampa@dampa.dk, www.dampa.com


