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DANSK KVALITET

• TP Acoustic er et glasvægssystem med ét lag 
lydtermoglas

• Med lydreduktion op til 50 dB

• Glasset fastholdes af profiler i bund og top,  
og glassene samles lodret med glasfugebånd 
eller sprosseprofil

• Der vælges mellem glasdøre og massive 
trædøre, begge typer monteres i glasvæggen 
med en TP Acoustic-karm 
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FAKTA OM TP ACOUSTIC



  

  

1. VÆGTYPER 2. DØRTYPER

Glas til TP Acoustic er hærdet og 

lamineret lydglas i 43 mm tykkelse 

med polerede sidekanter og  

reifede endekanter.

Ved valg af glastype indgår:

• Væghøjde

• Krav til lydreduktion 

Glassene samles lodret med 5 mm TP Acoustic fugemasse (udføres på stedet) eller med et smalt lodret 34 mm sprosseprofil.

Glastype Vægt glas kg/m² Lydreduktion for glas

43 mm (1) glas 43 Rw 47 dB*

43 mm (2) glas 53 Rw 50 dB*

*Beregnede værdier

Se detaljetegninger på 
triplan.dk

Lodret snit. 
Topløsning glasvæg.
U-profil 30/40 mm.

Vandret snit. 
Vægtilslutning glasvæg.
Som bund eller topprofil 30/40 mm.

 tape

 Triplan

Isoleres

Modulsamling.  
5 mm akustik fugemasse + akustik fuge-stop. 

Modulsamling.  
2-delt sprosseprofil.

Hjørnesamling.  
Triplan hjørneprofil.

TILSLUTNINGER

Vandret snit. Glasdør.

Vandret snit. Massivdør.

Lodret snit.  
Massivdør med overglas.

Lodret snit.  
Glasdør med overglas.
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Glasliste
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Glasliste

Lodret snit. 
Bundløsning glasvæg.
2-delt 30 mm profil m. låseskinne.

SAMLINGER

Døre er massiv trædør eller glasdør med 

dørkarm i aluminium.

Standarddøre er M9 eller M10, men døre 

kan også leveres i valgfri bredde og højde 

(kontakt Triplan). Døre kan leveres som 

enkelt- eller dobbeltfløjede døre med eller 

uden overglas.

Trædøre er med standard taphængsler og 

ASSA 565 låsekasse. Dørfarve NCS 0502Y el-

ler specialfarve. Glasdøre er med hængsler 

og Triplan TP 565 låsekasse. Døre leveres 

med Triplan slutblik for TP 565.

Massivdøre kan leveres med elslutblik, 

rustfri bundskinne, dørpumpe og overblok. 

Glasdøre kan leveres med TP 1560 låsekasse 

for elslutblik, rustfri bundskinne, dørpumpe 

eller hydrauliske hængsler for selvluk. 

Dørkarme er aluminium, elokseret eller 

med pulverlak i farve hvid RAL 9010. Dør-

karme kan leveres i specialfarve.

  
DØRLØSNINGER
Se detaljetegninger på 
triplan.dk
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DANSK KVALITET

TP ACOUSTIC
– lydglasvæg

• Høje vægge - op til 4,5 m

• Nem at montere

• Slankt design

• Triplan standardkomponenter

• TP Acoustic-karm kompatibel med TP Lite

• Fleksibel og hurtig karmmontage

• Det er muligt at udskifte karm, hvis det ønskes  

at gå fra glasdør til trædør eller omvendt

• Vælges samme modul til glas og dør, kan døren nemt flyttes 

Læs meget 
mere på 
triplan.dk

Glas:  Første gang rengøring:  

  Glas leveret fra Triplan A/S er vasket, men ikke pudset. 

  Kan aftørres i en svag salmiakopløsning efterfulgt af  

  afvaskning i rent vand og aftørring med tør klud. 

 

  Løbende rengøring: 

 Glas vaskes efter behov med til formålet egnet ren- 

 gøringsmiddel og poleres med blød klud. 

 

 Anvend rent vand og grej for at undgå ridser. 

Døre:  Dørplader og -karme rengøres ved aftørring med en  

  fugtig klud, opvredet i en svag opløsning af vand og  

  almindeligt rengøringsmiddel. Undgå midler med sprit, 

  opløsningsmidler, klor eller salmiak. Hængsler og låse- 

  kasse smøres efter behov, dog min. 1 gang årligt. 

Profiler:  Profiler og tætningslister rengøres ved aftørring med en  

  fugtig klud, opvredet i en svag opløsning af vand og  

  almindeligt rengøringsmiddel. Undgå midler med sprit, 

  opløsningsmidler, klor eller salmiak.

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

TP-systemet omfatter desuden

TP Lite

TP Lite Twin

TP Fire
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