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INFORMASI
Untuk informasi lebih lanjut mengenai WaveBoard® Flatbed kirimkan email ke

support@akustika.co.id atau kunjungi website kami di www.akustika.co.id

Seluruh desain, merk dagang, foto dan segala atribut yang digunakan telah didaftarkan
di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual serta dilindungi oleh undang-undang Republik Indonesia.

© 2021 PT. Akustika Swara Indonesia



WaveBoard® Flatbed
Instruksi Instalasi dan Pedoman

JANGAN MEMBONGKAR WaveBoard® Flatbed DARI KARDUS SEBELUM MEMBACA 
INSTRUKSI SAMPAI SELESAI

1. UMUM

1.1. Deskripsi Produk

WaveBoard® Flatbed merupakan panel akustik berukuran 600mm x 600mm x 44mm

dengan toleransi ukuran +/-3mm. WaveBoard® Flatbed berbahan dasar 

Polyethylene Terephthalate Non-Woven dengan kombinasi Poly Urethane Foam 

berkualitas tinggi.

WaveBoard® Flatbed memiliki 8 pilihan warna dan 34 pilihan warna lainnya untuk 

pemesanan secara khusus dan dapat dipesan melalui email order@akustika.co.id.

Apabila WaveBoard® Flatbed dicat akan membuat garansi tidak berlaku.

Instruksi ini secara spesifik digunakan untuk produk WaveBoard® Flatbed.

1.2. Penyimpanan dan Penanganan

WaveBoard® Flatbed harus disimpan pada kondisi ruangan yang kering dan tetap

diletakkan didalam kardus dari manufaktur sebelum dilakukan pemasangan agar 

terhindar dari kerusakan.

Pada saat penyimpanan kardus harus dalam posisi horizontal dan rata. Hati-hati

dalam proses mengangkat panel agar terhindar dari kerusakan dan kotor. Sarung

tangan latex atau sarung tangan cotton direkomendasikan. Diperlukan minimum

2 orang untuk melakukan proses instalasi.

1.3. Kondisi Pemasangan

WaveBoard® Flatbed panel dapat di instalasi pada suhu ruang 4oC - 70oC.

WaveBoard® Flatbed panel tidak dapat digunakan diluar ruangan, dimana terdapat 

hujan dan sinar matahari langsung.   

1.4. Performa Uji Bakar

WaveBoard® Flatbed memiliki performa uji bakar Flame Spread Index 5 dan 

Smoke Develop Index 250, dengan kondisi hasil uji bakar tersebut WaveBoard®

Flatbed dapat dikategorikan Class A berdasarkan ASTM E84-2016.

1.5. Garansi

WaveBoard® Flatbed telah diuji berdasarkan metoda instalasi yang telah 

dideskripsikan. Garansi tidak berlaku apabila anda tidak mengikuti instruksi

dan pedoman.

1.6. Cara Membersihkan

Gunakan kain putih, bersih dan kering untuk membersihkan debu. Penyedot debu

dapat digunakan untuk menghilangkan noda. Alur membersihkan debu harus 

satu arah untuk mencegah jiplakan debu. Apabila hal tersebut belum dapat

membersihkan sepenuhnya, gunakan kain putih, bersih, lembut dan gunakan

deterjen untuk membersihkan panel. Keringkan panel dengan menggunakan

kain.

2. PERTIMBANGAN DESAIN

2.1. Orientasi Panel

WaveBoard® Flatbed memiliki serat natural seperti serat kayu alami. Secara umum

serat WaveBoard® Flatbed tidak memiliki orientasi atau acak.

2.2. Warna

Terdapat 8 warna standar dan 34 warna pilihan. Apabila WaveBoard® Flatbed dicat

membuat garansi tidak berlaku. Proses pewarnaan WaveBoard® Flatbed 

menggunakan teknik dye ( pencelupan ) seperti textile. Serat dan warna panel

akan bervariasi dari order ke order dan dari panel ke panel oleh karena itu stock yang

memadai diperlukan untuk menghindari perbedaan warna yang signifikan. 

Apabila order dilakukan diwaktu yang berbeda, direkomendasikan dipasang ditempat

yang berbeda.1 2



Matrix Rain Mono Pole Astro

Spectra Moza Organic

2.3. Perkiraan Berat dan Metoda Pemasangan

WaveBoard® Flatbed memiliki perkiraan berat sekitar 0.78kg / panel dengan ukuran

600mm x 600mm x 44mm. Pemasangan yang memadai sangat diperlukan

untuk menghindari panel terjatuh. WaveBoard® Flatbed dapat dilakukan pada area 

dinding dan ceiling. Apabila pemasangan pada dinding, pastikan lapisan dinding

awal ( existing ) seperti cat atau kertas gypsum tidak terkelupas ketika 

direkatkan lem.

Apabila pemasangan panel pada ceiling, pastikan lapisan awal ( existing ) 

seperti cat atau kertas gypsum tidak terkelupas ketika direkatkan lem. Selain itu

pastikan rangka ceiling kuat untuk menanggu beban WaveBoard® Flatbed.

Pemasangan WaveBoard® Flatbed dapat menggunakan lem kuning atau sealant

yang memiliki daya rekat yang kuat. Perhatikan dengan hati-hati apabila 

pemasangan dilakukan pada area ceiling yang berdekatan atau menghalangi 

utilitas bangunan seperti lampu, AC, sprinkler, fire detector, dll, agar tidak 

menghalangi fungsi dan performanya.

3. Desain Panel

3.1. Pola Pemasangan Panel

WaveBoard® Flatbed memiliki 16 pola dan 2 jenis orientasi pemasangan, 

diantaranya adalah sebagai berikut :

COSMO

Mecca Riyadh

Jeddah Madinah

ARABESQUE

Baka

Kartasura Kawung Talawang

Frangi Paradice

EQUATOR

Tanda (   )   menunjukan orientasi pemasangan yang disarankan satu arah.

Tanda (     ) menunjukan orientasi pemasangan dapat dilakukan 360o atau berbagai

arah.
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3.2. Dimensi Panel

FRONT SIDE BACK SIDE

Tampak depan ukuran WaveBoard® Flatbed 600mm x 600mm x 9mm. Ukuran 

Poly Urethane Foam memiliki ukuran 450mm x 450mm x 35mm.

3.2. Instalasi Panel

CATATAN PENTING : Jangan keluarkan panel sekaligus, keluarkan satu per satu

untuk panel yang siap dipasang. Jika panel dikeluarkan dari box, pastikan

area tempat panel diletakkan bersih dan diletakkan pada permukaan yang rata 

untuk mencegah panel melengkung.

• Pastikan anda memiliki gambar rencana pemasangan panel terlebih dahulu

  sebelum dilakukan pemasangan.

• Periksa permukaan bidang yang akan dipasang, pastikan permukaan rata

  untuk mencegah pemasangan panel yang tidak rapih.

• Apabila permukaan bidang dilapisi cat, periksa dan pastikan cat menempel

  kuat pada bidang.

• Jika permukaan bidang memiliki lapisan cat yang kurang baik, direkomendasikan

   cat dikelupas hingga material dasar terpapar langsung.

• Gunakan benang, laser level atau waterpass untuk mengukur tingkat kerataan

   panel.

• Apabila garis bantu sudah level, letakkan panel dengan posisi terbalik untuk

  proses pengeleman.

• Tuangkan lem secara merata dan tipis pada area belakang panel. Metoda

   penggunaan lem silakan ikuti anjuran manufaktur lem.

• Gunakan lem yang memiliki kadar VOC rendah agar memiliki dampak lingkungan

   yang paling minimum.

Gambar 1.1. Leveling Posisi Panel

Gambar 1.2. Proses Pengeleman
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• Jika lem sudah siap direkatkan, maka panel dipasang pada dinding sesuai dengan

   garis level yang telah dibuat diawal.

Gambar 1.3. Proses Pemasangan Panel Pada Dinding

Gambar 1.4. Panel Selesai Terpasang

• Tekan panel secara merata agar seluruh permukaan belakang panel menyentuh

   dinding. Jangan menekan terlalu keras karena dapat mengakibatkan

   panel rusak.

• Diamkan panel selama 1x24jam agar panel merekat sempurna.
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