
 

TRÆBEKLÆDNING - INSTALLATIONSVEJLEDNING



Et hegn med mange designmuligheder
Tillykke med dit Noistop Essential støjhegn. Vi håber, at du vil få glæde af det i 
mange år fremover!

Et Noistop Essential hegn kan beklædes med trærammer og kan dermed nemt 
tilpasses individuel smag og krav til hegnets udseende. Trærammerne kan monteres 
på udvalgte moduler eller på samtlige hegnsmoduler, på den ene side eller på 
begge sider, hvormed det ønskede udtryk opnås.

Designmulighederne er mange, hvilket giver mulighed for forskellige udtryk og et 
unikt udseende for hvert enkelt Noistop Essential-hegn.



Beklædning af træ
Noistop Essential træbeklædningssættet består af:

1 stk. træramme + montageskruer til forborede huller. 
Rammestørrelser passer til Noistop Essential-modulet + flanger.

1 stk. monteringsbeslag + 2 stk. montageskruer.



Trin 1
Monteringen af træpladerne skal begynde med det nederste lag.

Trin 2
Marker den lodrette centerlinje midt på stålpanelet.

Installationsprocedure



Trin 3
Fastgør monteringsbeslaget til stålrammens øverste vinkelprofil, så midten flugter med stålpanelets lodrette 
midterlinje. Fastgør monteringsbeslaget med to skruer og placer den på forhånd for at sikre den korrekte 
orientering af træbeklædningen.

OBS! 
Brug ikke andre skruer end dem, der er medleveret i sættet. Anvendelse af andre skruer eller skruer med tykkere 
hoveder kan blokere den plads, der er beregnet til placering af den bærende del af træelementet.



Trin 4
Placer træelementet i monteringsbeslaget. Beslaget skal placeres, så de lodrette vinger er placeret på hver side 
af træelementets midterbjælke.

Trin 5
Fastgør positionen på en sådan måde, at dens sidekanter passer til sidekanterne på metalpanelets 
montageflanger.



Trin 6
Brug et vaterpas til at bestemme træbeklædningens endelige position.

t

Trin 7
Når positionen er indstillet, fastgøres træpanelet til stålpanelets ramme. Brug fire skruer symmetrisk placeret 
til henholdsvis den øverste rammevinkel og fire andre skruer til den nederste vinkel på stålrammen. Når alle 
trærammer er monteret, er installationen afsluttet.



Vist materiale: Noistop Essential sort pulverlakering med brun træbeklædning.
Der er lagt den størst mulige vægt på at designe og sammensætte denne meddelelse. ROCKWOOL kan dog ikke give nogen garanti for fuldstændighed og 
nøjagtighed af de indsamlede oplysninger, behandling af oplysninger, resultater af beregninger, rådgivning, eksempelkonstruktioner og andre resultater. Alle 
beregninger, råd, konstruktionseksempler og andre resultater er tilnærmelser eller typiske værdier og er ikke bindende for ROCKWOOL. Bemærk også, at 
produktets ydeevne i en konstruktion eller et system i høj grad afhænger af parametrene for en sådan konstruktion eller et sådant system, såsom, men ikke 
begrænset til, lokale jordbundsforhold, kvaliteten af installationen og andre komponenter. Alle disse parametre falder uden for ROCKWOOL’s indflydelsesområde. 
Som følge heraf kan ROCKWOOL ikke yde nogen garanti for produktets ydeevne. Alle rettigheder er forbeholdt. Ingen dele af denne meddelelse må reproduceres 
eller offentliggøres ved hjælp af tryk, fotoprint, mikrofilm eller på anden måde uden ROCKWOOL’s forudgående skriftlige tilladelse. Indholdet af denne meddelelse 
kan ændres uden varsel. Selv om der er gjort alt for omhyggeligt ved udarbejdelsen af denne meddelelse, kan ROCKWOOL ikke påtage sig noget ansvar for fejl i 
denne meddelelse eller for følgerne heraf. Kontakt venligst ROCKWOOL Noistop® for yderligere oplysninger eller spørgsmål på +45 4656 1616.

ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501 DK-2640 Hedehusene
Telefon: +45 4656 1616 
www.noistop.rockwool.com

Vedligeholdelse
Trærammerne er imprægneret og fås i naturfarve eller i brun farve RAL 8003. Trærammerne kræver ingen eller 
kun lidt vedligeholdelse. De brune rammer kan eventuelt males for at bevare farven i mange år fremover. Ved 
vedligeholdelse kan trærammerne let afmonteres ved at fjerne montageskruerne. Vi anbefaler at afmontere 
trærammerne, såfremt behovet for maling og vedligeholdelse opstår.


