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Troldtekt akustik 

Innehavare/Utfärdat för 

Troldtekt A/S 
Sletvej 2-4, DK-8310 Tranbjerg J., Danmark 
Organisationsnummer: 458110011 
Tel: +45 87 47 81 00, Fax: +45 87 47 81 11  
E-post: info@troldtekt.dk ,  Hemsida: www.troldtekt.dk  

Produktbeskrivning 

Troldtekt akustik, platta av cementbunden träull med tjocklek 25-100 mm och med grov, fin eller extra fin 
struktur. 
 

Plattorna får monteras i nedpendlat bärverk av stål (med synligt eller dolt montage), med fästblock av stål 
alternativt med spik eller skruv av stål enligt tillhörande handlingar. Plattorna får monteras på glespanel, med 
spik eller skruv av stål enligt tillhörande handlingar. 

Avsedd användning 

Vägg- och takbeklädnad i utrymningsvägar eller andra utrymmen med höga krav på skydd mot antändning 
eller snabb brand- och rökspridning.  

Handelsnamn 

Troldtekt akustik  

Godkännande 

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta 
bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):  

Beklädnad brandteknisk klass K2 10/B-s1,d0* 5:231 
 

* Klass B-s1,d0 verifieras genom CE-märkning. 

Tillhörande handlingar 

- Monteringsanvisning för Troldtekt® akustikplattor K0, K5, K11 och K0-U, monterade med skruvar,    
   December 2020 
- Monteringsanvisning för Troldtekt® akustikplattor K5-F och K5-U, monterade med skruvar, December 
   2020 
- Monteringsanvisning för Troldtekt® akustikplattor, monterade med dolda KN-beslag, December 2020 
- Monteringsanvisning för Troldtekt® akustikplattor, monterade på vägg med dolda KN-beslag, December 
   2020 
- Monteringsanvisningar för C60-profiler nedpendlade med snabbfästen, December 2020 
- Monteringsanvisningar för C60-profiler nedpendlade med justerbara diektfästen (27-120 mm), Mars 2017 
- Monteringsanvisningar för nedpendlat C60-stålprofilsystem, November 2020 
- Monteringsanvisningar för nedpendlat synligt T24-profilsystem, Oktober 2018 
- Monteringsanvisningar för nedpendlat synligt T35-profilsystem, November 2017 
- Monteringsanvisningar för nedpendlat dolt T35-profilsystem, September 2020 

mailto:info@troldtekt.dk
http://www.troldtekt.dk/
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- Monteringsanvisning för Troldtekt® akustikplattor och Troldtekt® Plus. Montering i synliga T24-profiler i  
   demonterbart nedpendlat undertakssystem 
- Monteringsanvisning för Troldtekt® akustikplattor och Troldtekt® Plus. Montering i synliga T35-profiler i  
   demonterbart nedpendlat undertakssystem 
- Monteringsanvisning för Troldtekt® akustikplattor och Troldtekt® Plus. Montering i dolda T35-profiler i  
   demonterbart nedpendlat undertakssystem 

Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollavtal: Daterat 2015-10-07, Kontrollorgan: DBI Certification A/S 

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att 
rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande 
handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att 
tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande. 

Tillverkningsställe 

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 
Troldtekt A/S, Videbæk, Danmark 

Märkning 

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av stämpel/etikett på varje levererad 
förpackning och omfattar: 

Innehavare  
Tillverkningsställe  
Produktens typbeteckning 
Löpande tillverkningsnummer/datum 
Typgodkännandets nummer 
Egenskaper 
Boverkets inregistrerade varumärke 
RISE ackrediteringsnummer 
Certifieringsorgan 
Kontrollorgan 

Troldtekt A/S 
Videbæk, Danmark  
Troldtekt akustik 
nr/datum 
1511/75 
K2 10/B-s1,d0 

 t 
1002 
RISE 
DBI 

Bedömningsunderlag 

Rapporter PG11363 och PC10039 från Dansk Brand- og sikringteknisk institut (DBI). 

Kommentarer 

Troldtekt akustik förutsätts vara CE-märkt i klasss B-s1,d0 enligt EN 13964. 
 

Monteringsanvisning ska medfölja varje leverans av träullsplattor. Aktuell version av monteringsanvisning 
finns också på www.troldtekt.se och på www.ri.se . En QR-kod i märkningen kopplar till företagets hemsida. 
 

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2015-11-12. 

  

http://www.troldtekt.se/
http://www.ri.se/
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Giltighetstid 

Giltigt till och med 2023-06-30. 

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt 
Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011. 

Martin Tillander  
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