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En AKUWALL 80 indeholder flg. komponenter:
1 stk. bundprofil (rusfrit stål)
2 stk. alufødder
4 stk. hjul
4 stk. profiler (2 højrejusteret / 2 venstrejusteret)
2. stk overligger profiler
2 stk. sokkel til profiler 
6 stk. akustikplader 40 mm
2 stk. samleplader med gevind
4 stk. hulplader til fiksering af midte
2 stk. topbeslag 
8 stk. nielsen beslag (4 med skrue / 4 uden)
14 stk. maskinskruer 

1. Pil beskyttelsestapen af 
bundprofilen. Pas på fedt-
ede fingre på det rustfri stål.

2. Skru soklen fast på foden 
fra undersiden med 4 
maskinskruer. OBS! Ved ver-
sion uden hjul er dette ikke 
nødvendigt.



3. Skru foden fast på bund-
stykket med 3 maskinskruer. 
Skruerne skal skrues ind i 
samlepladen med gevind, 
der lægges ind i bundstyk-
ket. 

4. Pres hjulene ned i huller 
ne på bagssiden af foden. 
OBS! Ved version uden hjul 
er dette ikke nødvendigt. 

5. Monter de 4 stolper 
(profiler) ved at slide 
dem ned over soklen. 
Der er kun et spor i pro-
filen, der passer ned over 
soklen. OBS! De 4 profiler 
er højre/venstre justeret.

6. Monter nielsen beslag i 
overliggerens spor (beslag-
et med skruer lægges oven 
på et uden skruer således 
de skubber sig fra hinan-
den når skruen spændes).



7. Sæt overligger pro-
filen sammen med stolp-
erne. OBS! Vent med den 
nr. 2 overligger til sidst. 
Se senere i manualen.

8. Spænd skruen og 
sørg for at de to pro-
filer møder hinanden 
i en 90 graders vinkel.

9. Sæt den første plade ind 
i rammen og skub hulplad-
en ned i sporet på pladen.

10. Sæt næste plade 
ovenpå og sørg for at 
sporet fra denne kom-
mer ned over hulpladen.



11. Monter resten af 
pladerne på samme 
måde uden at sætte 
nr. 2 overligger på. 

12. Skub de to profiler 
op (ca. 15 cm) der ikke 
har overligger på endnu.

13. Monter overliggeren 
og spænd skruen fra bag-
siden. Skub derefter pro-
filerne ned på plads igen

14. Monter et topbeslag i 
hver ende af overliggerne.



15. Så er væggen samlet.

Husk: Lad være med at løfte 
i profilerne hvis væggen skal 
løftes.

Undgå klude og væsker på 
akustikpladerne. Skal de 
tørres af brug da en fnugfri 
klud. De kan støvsuges eller 
der kan bruges en fnugrulle.

Der kan bruges nåle i væg-
gen ved brug som opslag-
stavle.

God fornøjelse! 
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