
Monterings- & skötselinstruktion.

Soundwave®  acoustic panel 
Original design, produced by Offecct.

Furniture with a mission.



      Viktig information för bästa monteringsresultat  

• Alla väggar måste vara torra (minst en vecka sedan målning av vägg) och rena före montering av kardborre. Inga våta eller torra 
kemikalier får finnas på väggytan. 

• Montering på innervägg mot fuktig eller kall yttervägg rekommenderas ej. 

• Äldre väggar eller väggar utsatta för cigarettrök måste noggrant rengöras eller målas om innan montering av  
kardborre. 

• Limmet på kardborren kan förstöras av silikonprodukter, handkräm och dylikt. Vidrör ej limytan under montering.  

• Tegelväggar eller väggar med mycket ojämnt material bör täckas med ett jämnt ytmaterial innan montering. 

• Om väggen är ojämn kan en häftpistol användas. Häfta fast kardborren på väggen med två häftklammer per  
kardborre. 

• Undvik höga temperaturer från lampor eller ljussystem som kan försämra limmet på kardborren.  

• Soundwave® paneler är inte utvecklade för takmontage. 

Skötselråd

• Om dina paneler blir dammiga kan du använda en mjuk borste för rengöring. Borsta försiktigt uppifrån och nedåt för att få det 
bästa resultatet. 

• Du kan också använda en dammsugare med ett stoppstycke eller en dammborste. Ställ dammsugaren på låg sugning för att 
undvika skador på ytan. 

• Om dina paneler blir färgade rekommenderar vi att du kontaktar ett professionellt städbolag.

1. Läs monteringsanvisningen och planera själva installationen innan den påbörjas. Detta för att undvika att behöva ta ner kard-
borren och starta om med installationen. Limmet på kardborren försämras vid ommontering. Om detta skulle inträffa, kan ny 
kardborre beställas.   

2. Varje panel har fyra kardborre, det är viktigt att varje kardborre – som är försedd med ett tryckaktiverande lim – trycks fast or-
dentligt under montering. Håll hand mot och tryck varje kardborre under minst 10 sek.  

3. För bästa resultat rekommenderar vi att kardborren appliceras separat på väggen och fäster ordentligt innan panelen monteras 
på kardborren. 

4. Börja med att sätta den första panelen i centrum av en horisontell linje. Laserpass rekommenderas för bästa resultat. 

5. Kontrollera att panelerna sitter ordentligt fast på väggen efter montering. Om inte, tryck på varje enskild fästpunkt till limmet 
aktiverats.

Fem steg för en lyckad installation av Soundwave® 

 Lycka till med Era nya Soundwave® paneler och känn skillnaden i rummet!
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