
Alpha TYST
Montagevejledning



1. Inden du starter
Tak fordi du valgte TYST-plader fra Alpha Akustik. Din nye akustikløsning vil løse dine støjproble-
mer på en effektiv og elegant måde, hvis du monterer det areal, du er blevet rådgivet til.

Montage med beslag (se punkt 2-4)

- Skriveredskaber
- Måleredskab
- Bore-/skuremaskine
- Skruer til montage (dem skal du selv købe, så de er tilpasset din væg/loft)

Leveres med

4 stk. ’Tæt på’ beslag til montering i væg/loft
4 stk. ’Grisehaler’ der skal skrues i TYST-pladen
4 styk filtdutter

Montage med lim (se punkt 6)

- Fugepistol (montage med lim)
- Lim (det bliver levet med pladen, hvis du har bestilt limmontage)



2. Montage med beslag

Grisehalerne skal monteres 20 cm fra begge 
sider i hjørnerne. Hver opmærksom på at 
grisehaler har krogen i samme retning, så de 
kan gribe ’tæt på’ beslaget.

Filtdutten skal placeres ca. 5 cm under gri-
sehalen nederst på pladen og ca. 5 cm over 
grisehalen øverst. Dette modvirker uønsket 
lyde og bevægelser mellem TYST-pladen 
og beslaget, samt sikre en mere fastholdt 
montering.  
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Grisehaler
Når grisehalen er skruet 
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5 cm

Når alle filtdutter er monteret på 
TYST-pladen, sammen med grisehalerne, 
er den klar til opsætning på væg/loft.



3. Beslag på væg/loft 
Beslaget til væg eller loft fastgøres med en skrue 
centreret i det midterste hul(1), hvilket gør det mu-
ligt at finjustere placeringen. 

For at sikre den endelige placering, kan der isættes 
en sekundær skrue i ét af de to ekstra huller(2).

Bemærk krydsets placering i forhold til beslaget. 
Hvis du monterer på væg, skal vinklen på beslaget 
vende opad.
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4. Opsætning af plade
TYST-pladen hænges på beslagene ved at føre pladen ind til væg/loft og lade alle beslag gribe 
grisehaler samtidigt. 

Beslag og grisehale skal vende som på billedet i forhold til hinanden. 
For at sikre ensretning ved flere plader, benyttes finjusteringen ved beslaget.

Væggen/loftet (tv) og Alpha TYST (th)



x 4

5. Montage med lim
-Påfør fire linjer lim på hver plade (ca. Ø 5mm). 
-Der går ca. 1 limpatron pr. 3½ akustikplade.

Læs mere om Alpha TYST her
Alpha Akustik Rabalderstræde 7, 1. th, 4000 Roskilde

+45 70 26 14 12


