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15

onderaanzicht
1

= plafondplaat (2x gipsplaat + 2,5mm spaanplaat)

13 = houten stellat

2

= stalen I-ligger, hoogte 100 mm

14 = PUR schuim

4

= kantlat

15 = wandtype VP70: 9,5mm gips / 50mm vlas / 9,5mm gips

5

= klos

16 = afdekkap - 2x 15 mm (Promatect 100)

6

= plint 9x45mm - DRM

17 = aansluitende bouwkundige constructie

7

= kit

20 = noniushanger met trillingsdempende beugel

8

= airex tape

9

= bevestigingsmiddel

10 = steenwol 65mm met glasvlies

Verwerkingsvoorschriften: voor alle
overige verwerkingsvoorschriften
verwijzen wij u naar ons KOMO
attest. Zie ook onze website
www.faay.nl/downloads/
GP22 VO
IW200 - 2xVP70
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VP70
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1

bovenaanzicht
1

= plafondplaat (2x gipsplaat + 2,5mm spaanplaat)

13 = houten stellat

2

= stalen I-ligger, hoogte 100 mm

14 = PUR schuim

3

= lengtekoppeling I-ligger

15 = wandtype VP70: 9,5mm gips / 50mm vlas / 9,5mm gips

4

= kantlat

16 = afdekkap - 2x 15 mm (Promatect 100)

5

= klos

17 = aansluitende bouwkundige constructie

6

= plint 9x45mm - DRM

18 = bestaande staalconstructie, brandwerend omkleed

7

= kit

19 = E+W

8

= airex tape

20 = noniushanger met trillingsdempende beugel

9

= bevestigingsmiddel

21 = stuiknaadverbinding plafondstrook (breedte: 120mm)

10 = steenwol 65mm met glasvlies

GP22 VO
VP70
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200
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onderaanzicht
1

= plafondplaat (2x gipsplaat + 2,5mm spaanplaat)

11 = steenwol 40mm

2

= stalen I-ligger, hoogte 100 mm

12 = luchtspouw 20mm

4

= kantlat

13 = houten stellat

5

= klos

14 = PUR schuim

6

= plint 9x45mm - DRM

15 = wandtype VP70: 9,5mm gips / 50mm vlas / 9,5mm gips

7

= kit

16 = afdekkap - 2x 15 mm (Promatect 100)

8

= airex tape

17 = aansluitende bouwkundige constructie

9

= bevestigingsmiddel

20 = noniushanger met trillingsdempende beugel

10 = steenwol 65mm met glasvlies

GP22 VO
IW200 - 2xVP70
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bovenaanzicht
1

= plafondplaat (2x gipsplaat + 2,5mm spaanplaat)

11 = steenwol 40mm

2

= stalen I-ligger, hoogte 100 mm

12 = luchtspouw 20mm

3

= lengtekoppeling I-ligger

13 = houten stellat

4

= kantlat

14 = PUR schuim

5

= klos

15 = wandtype VP70: 9,5mm gips / 50mm vlas / 9,5mm gips

6

= plint 9x45mm - DRM

16 = afdekkap - 2x 15 mm (Promatect 100)

7

= kit

17 = aansluitende bouwkundige constructie

8

= airex tape

18 = bestaande staalconstructie, brandwerend omkleed

9

= bevestigingsmiddel

19 = E+W

10 = steenwol 65mm met glasvlies

20 = noniushanger met trillingsdempende beugel

21 = stuiknaadverbinding plafondstrook (breedte: 120mm)

GP22 VO
IW200 - 2xVP70

Doorsnede A
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40mm lange gegalvaniseerde schroe
ven onderin de kantlat vastgezet.
5. Isolatiemateriaal.
De isolatieplaten worden over het
staalprofiel op de plafondelemen
ten gelegd. Is er onvoldoende
ruimte tussen de profielen en de
bestaande konstruktie breng dan
de isolatie gelijk aan met het ele
ment en het profiel (zie punt 4).
6. Tweede element en volgende.
De montagevolgorde aanhouden
zoals beschreven onder punt 2 t/ m 5.

kantlatten onderbreken voor
doorvoer cv-pijpen

1

LL/LL4

--------

panlatten voor drukverdeling

bovenaanzicht

worden uit oogpunt van geluids
isolatie en brandwerendheid.Voor
nadere informatie bel met Faay
Vianen.
Zet de plafondelementen steeds aan
de kopse kant vast in de kantlat met
een 40mm lange schroef zodat een
eenmaal geplaatst element niet uit
het profiel gestoten kan worden of de
naad open kan gaan staan.
7. Laatste element.
De restmaat opmeten en uit een
standaard element een paselement
zagen. Het element met de isolatie
erop in het !-profiel schuiven en
vastzetten onder de kantlatten.

2;:::-;· · ,·::;:y.:•y:· :• · :· :·E·: ·;:· :·:•:::;:5.:;:>- -·•

Ophangen van zware voorwerpen.
Bij een overspanning van 4200 mm
kan per stalen !-profiel maximaal 7 kg

18x200x595 mm 1I1U!tiplex

L_ __ - - _. -- - -

geen last in
dit veld

.

---

---�

geen last in
dit veld

worden opgehangen. Een multiplex
plaat van 18x200x595 mm zorgt voor
voldoende drukverdeling.
Electracentaaldozen worden om deze
reden aan beide zijden voorzien van
een panlat.
Doorvoeropeningen voor installatie.
Kleine doorvoeren voor bijvoorbeeld
electracentraaldozen en inbouw ver
lichtingsspots kunnen op 100mm uit
de plaatrand gemaakt worden. Voor
pijpen van centrale verwarming, die
vlak langs de muur lopen, kan de kant
lat worden onderbroken en de plafond
plaat plaatselijk worden ingekeept.
Installatievolgorde.
1. Installatie voorbereiden tot aan of
tot en met de aansluiting van arma
tuur of electracentraaldoos.
2. Sparing in de plaat maken.
3. Plafondelement en profiel plaatsen.
4. Armatuur of centraaldoos aanslui
ten op leidingsysteem en vastzetten.
5. Isolatie aanbrengen.
Voor grote doorvoeropeningen moe
ten speciale voorzieningen getroffen

/.�������

bevestiging in
kantlat - -1..,,111111...,
gips

C. Afwerking.
Welk type plafond hebt u op het werk
ontvangen?
1. Onafgewerkte elementen met een
facetkant. Bij dit plafond blijven de
naden in het zicht. Afwerking:
- Oneffenheden en kieren vullen met
jointfiller en daarna vlakschuren.
- Nabehandelen met jointfinisher
en opnieuw schuren.
- Voor een gelijkmatige zuigende
ondergrond het plafond voorbe
handelen met een primer.
- Met een dekkende verf afwerken
(Geen alkalische verf gebruiken).
2. Onafgewekte elementen met een
afgeschuinde langskant. Dit plafond
kan naadloos worden afgewerkt
met ·een vlakheid volgens Din 18202.
Een nog vlakkere afwerking is mo
gelijk, neem daarvoor contact op
met Faay Vianen. Afwerking:
- Naden vullen met voegband en
jointfiller.
- Oneffenheden vullen met jointfiller.
- Gevulde naden en oneffenheden
schuren.
- Nabehandelen met jointfinisher
en daarna opnieuw schuren.
- Voor een gelijkmatige zuigende
ondergrond het plafond voorbe
handelen met een primer.
- Afwerken met een niet alkalische
dekkende verf.
3. Elementen voorzien van een vinyl
folie. Deze elementen alleen nog rei
nigen met water en zeep. Worden
deze elementen toegepast in een
ruimte met een hoge dampbelasting
dan dienen de naden tussen de platen
te worden afgekit.

Plinten.
Als het plafondsysteem aan brand
en geluidseisen moet voldoen dan
dient de plafond-muuraansluiting
afgewerkt te worden met een plint.
- Randaansluiting afdichten met gips.
- In de hoek van plafond en muur
een elastische kit aanbrengen.
- Plint vastschroeven in kantlat.

FAAYFIX®
Voor het verlijmen van wanden en plafonds

onuitputtelijke
grondstoffen

brandwerend

snel te
monteren

geluidwerend

schroefvast

thermisch
isolerend

stabiele
wifi

®

Algemeen

wordt weergegeven. Te dikke lijmlagen of

lijmresten op de huid zijn droog te verwijderen,

Als de wanden naadloos worden afgewerkt

lijm tussen niet-poreuze materialen harden

bijvoorbeeld met een eeltschuurblokje.

en bij toepassing in natte ruimten, moet men

niet goed uit! De verbinding moet binnen

de koppelveren en/of stalen I-profielen,

30 minuten tot stand worden gebracht.

Waterbestendigheid

messing- en groefverbindingen en in- en

Tijdens uitharding moet verschuiven voor

De waterbestendigheid van FAAYFIX® voldoet

uitwendige hoeken verlijmen met FAAYFIX®.

komen worden.

aan de normen DIN 68602-B4 en 204-D4.

verband’ moeten ook alle horizontale en

Lijmresten

Bijzonderheden

verticale naden verlijmd worden.) Voorkom

Verse, nog niet gedroogde lijm die uit de

FAAYFIX® is overschilderbaar en bestand

lijm op de handen door handschoenen te dra-

verbinding geperst wordt, moet direct

tegen (verdunde) zuren, alkaliën en oplos-

gen of door de handen in te vetten met een

verwijderd worden met cleaning wipes.

middelen.

Uitharding

Diverse

Voor optimale uitharding moet de lucht

Voor overige productinformatie en/of

(Bij verwerking van elementen in ‘halfsteens

handcrème of ‘onzichtbare handschoenen’.

Verwerking
Lijmvlakken moeten droog, vet-, stof- en

vochtigheid tussen de 40% en 70% zijn.

vorstvrij zijn. De lijm met lijmpistool aan-

De verwerkingstemperatuur van FAAYFIX

naar de informatie/voorschriften van de

brengen zoals in de onderstaande illustraties

ligt tussen de +5˚C en +35˚C. Uitgeharde

fabrikant, zoals vermeld op de verpakking.

verwerkingsvoorschriften verwijzen wij u
®

Aanbrengen FAAYFIX®: VP54, VP70, SP54,
SP70, HV84, IW148 en IW200

Aanbrengen FAAYFIX®: GP22VO (plafond),
GP22 en VP35
Lijmtuit schuin
afsnijden

De lijmrups aan 2 kanten
tegelijk op de voorgeschreven
groef aanbrengen.

3 mm

= FAAYFIX®
= FAAYFIX®

FAAYFIX® lijm aan voorzijde groef en veer aanbrengen!

Aanbrengen FAAYFIX®: IW90 en IW100
Lijmtuit schuin
afsnijden.

3 mm

Verbruik kokers FAAYFIX® per m²
Wandhoogte ≤ 3,6 m
Paneelbreedte

Wandtype
400 mm

600 mm

VP54 en VP70

2,50 m2/koker

3,75 m2/koker

VP54 blokken
VP70 blokken

1,80 m2/koker

2,30 m2/koker

SP54, SP70 en HV84

-

3,75 m2/koker

GP22 en VP35

-

7,50 m2/koker

IW90, IW100

-

3,75 m2/koker

1,25 m /koker

1,85 m2/koker

IW148 en IW200

2

Voor het verlijmen van wanden >3600 mm zie de Montagehandleiding/lijmvoorschriften
optoppen FAAY wanden op www.faay.nl.

= FAAYFIX®

FAAYFIX® lijm aan voorzijde groef en veer aanbrengen!

Plafondtype

Paneellengte ≤ 3,6 m
Paneelbreedte
600 mm

GP22VO (puntsgewijze
verlijming)

90 m2/koker

GP22VO (volledige
verlijming)

7,5 m2/koker

Voor het verlijmen van plafonds >3600 mm zie de Montagehandleiding GP22VO op
www.faay.nl.
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