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Montagevejledning – Rektangulære kanaler – Gældende fra 1-4-2021 

Montagevejledning for A2T Rekt kanalsystemet: 

AIR2TRUST´s Rektangulære kanalsystem, produceres iht. normerne EN1505/EN1507/EN10346, med 
opnåelse af tæthedsklasse C, opnået gennem M-flangeprofiler med integreret butyl tætningsmasse. 
Nærværende vejledning, skal opfattes som et tillæg til ROKAFLEX produktionsnorm: RWN 350dk. 
 

Generel informationer og anvisning. 

 Kanaler er produceret iht. standardiseret trykklasse: +1000/-750Pa, - evt. andet afvigende ønske 
skal angives ved bestilling. 

 Testet og klassificeret E90 som u-isoleret kanal, i dimensioner op til og med 1250mm x 1000mm, - 
iht. DS428:2019. Testen er foretaget af DBI. 

o Testet til Rigide eller fleksibel vægge ≥95mm i længder op til 3000mm 
o Testet til Rigide dæk ≥100mm i længder op til 1730mm 

 Stærkt vedhæftende tætningsbånd VLB615, der er temperaturbestandigt i området -40° til 80°C. 
 Standard, fabriksmonteret flange profil. Løse rammer kan leveres efter anmodning. (Speciel 

opmærksomhed skal henledes til modtagelseskontrol, håndtering, afkortningsprocedure samt 
eftertætning) 

 Hurtig og nem montage med skydeskinner. 
 Montage skal generelt følge DS447/DS428-2019 med dertilhørende henvisninger, for den generelle 

montage situation.  
 Montagemæssigt er systemet designet for de angivne statiske tryk grænser, og indbefatter således 

ikke styrke og stabiliseringsmæssige foranstaltninger, ved andre belastningsformer som. eks. 
vindpåvirkninger mm. 

 
MONTAGEVEJLEDNING for ophæng via M-Flangesystemet – M20/M30/M40 (Tæthedsklasse C) 
 

 Montagevejledningen er delt op, særskilt for horisontal samt vertikal montage: 
 

 HORISONTAL MONTAGE: 
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Tabel 1 angiver ophængs krav for E60 installation, for dimensioner der ikke er defineret, henvises til 
DS428-2019 og DS447. Ved E90 krav reduceres trækbæreevnen for ophæng, hvorfor røde værdier 
erstatter angivne E60 krav, indenfor intervalinddelingen. 
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 VERTIKAL MONTAGE 
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Supplerende anvisninger for systemet 

 Komponenterne skal ophænges og understøttes, således at samlingerne ikke påvirkes af utilsigtede 
træk og vrid der virker til ugunst for samlingens tæthed. 

 Afgreninger/indløb mm skal udføres med samme samlingsprincipper som beskrevet i vejledningen. 
o Ved alternativt brug af afgreninger med fuldt dækkende pladeflange anlagt mod kanalside, 

såsom eksempelvis påstik. Skal: 
▪ Afgreninger indenfor 1m afstand til væg, tætnes med VKBL keramisk bånd.  
▪ Afgreninger udenfor 1m afstand til væg, tætnes med en fugemasse med blivende 

elasticitet som LKD. 
▪ Afgreninger påskrues med minimum 4.2mm selvborende/skærende skruer med en 

maksimal afstand på 150mm og minimum så der sikres en tætsamling. 
 Inspektionslemme som METU RD+GF skal monteres med en indvendig og en udvendig GF pakning. 

 
Tæthedsprøvning. 
Hvis kanalsystemet skal tæthedsprøves, skal dette gøres i u-isoleret stand, og inden systemet afdækkes af 
bygningskonstruktionen ol., så den fulde strækning er tilgængelig og servicer bar. Reklamationer angående 
tætheden, kan og bliver kun behandlet, ved tilsikret fuld systemadgang. 
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