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MON TA GE GEGR OE F D / volle pl aat

TYPE S, G, DB, DR, DW, Z
Bevestiging op enkel of dubbel uitgepast
houten regelwerk (hoh 600 mm bij platen van
1200 mm) met stiften/ nagels van het Type
Senco Woodcoustics (ral 8014) in de groeven van
het paneel doormiddel van een Woodcoustics
montage pistool.

Kopse aansluitingen van 2 panelen worden
gemonteerd op een gemeenschappelijke
achterliggende regel met een tussenliggende
voeg van 2 a 3 mm.

Type Z platen zijn ook monteerbaar met zwarte
schroeven in de groef van 8,5 mm breed.

We raden aan om te werken met een speling
van minstens 2,5 mm per lopende meter om
mogelijke uitzettingen toe te laten; en dit over de
totale hoogte en/of breedte van de wand.

In de openingen van het regelwerk dient een
geluidsabsorberend materiaal (bvb rotswol, 50
mm dikte, densiteit 40 kg/m³ of PRIMAWOOL)
geplaatst te worden.

Voorstellen legpatronen kan u terugvinden op
pagina 71, evenals onze voorschriften naar
stockage van de goederen. Onze richtlijnen naar
hoek- en plintdetails kan u treffen op pagina 73.

De 4 zijden van de plaat dienen steeds
ondersteund te zijn door het regelwerk. Langse
aansluitingen van 2 platen worden tegen elkaar
gemonteerd op een gemeenschappelijke
achterliggende regel.

Op aanvraag kan u specifieke montage
voorschriften en certificaten ontvangen voor:
wanden waar verhoogde impact waarschijnlijk
is (sportzalen, fuifzalen, …) volgens norm
ETAG 003 & EN 13964 en voor plafond montage.

Houten
regelwerk
Woodcoustics
panelen
Type S,G,D,Z

PRIMAWOOL®
of ROTSWOL

TESTOPSTELLING
IN LABO:

WAND of MUUR

CLS/SLS

ROTSWOL 50 mm

Plafondlatten

PRIMAWOOL® 20 mm

TOTALE OPBOUW
WANDEN
88/90 mm
hoh 600 mm

TOTALE OPBOUW
WANDEN
38/40 mm
Woodcoustics panelen
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MON TA GE D O ORB O ORD -MICR O -N A NO / volle pl aat

TYPE B, M, ML, N, NL
Bevestiging op enkel of dubbel uitgepast
houten regelwerk (hoh 600 mm bij platen
van 1200 mm) kan met achter-liggende
montagelatten(schuinelas). Deze worden
geschroefd aan de achterzijde van de panelen en
de tegenlat wordt in het regelwerk gemonteerd.
In de openingen van het regelwerk dient een
geluidsabsorberend materiaal (bvb rotswol,
50 mm dikte, densiteit 40 kg/m³ of PRIMAWOOL)
geplaatst te worden.
De 4 zijden van de plaat dienen steeds
ondersteund te zijn door het regelwerk.
Langse aansluitingen van 2 platen worden naast
elkaar gemonteerd op een gemeenschappelijke
achterliggende regel en met een tussenliggende
voeg van 2 a 3 mm.
Kopse aansluitingen van 2 panelen worden
gemonteerd op een gemeenschappelijke

achterliggende regel met een tussenliggende
voeg van 2 a 3 mm.
Bovenaan dient u een ruimte te voorzien tussen
het paneel en het plafond, om u toe te laten het
paneel in te haken in de montagelat.
We raden aan om te werken met een speling
van minstens 2,5 mm per lopende meter om
mogelijke uitzettingen toe te laten; en dit over de
totale hoogte en/of breedte van de wand.
Voorstellen legpatronen kan u terugvinden
op pagina 71, evenals onze voorschriften naar
stockage van de goederen. Onze richtlijnen naar
hoek- en plintdetails kan u treffen op pagina 73.
Op aanvraag kan u specifieke montage
voorschriften en certificaten ontvangen voor:
wanden waar verhoogde impact waarschijnlijk
is (sportzalen, fuifzalen, …) volgens norm
ETAG 003 & EN 13964 en voor plafond montage.

Houten
regelwerk
Woodcoustics
panelen Type B, M, ML, N, NL

PRIMAWOOL®
of ROTSWOL

TESTOPSTELLING
IN LABO:

WAND of MUUR

CLS/SLS

ROTSWOL 50 mm

Plafondlatten

PRIMAWOOL® 20 mm

TOTALE OPBOUW
WANDEN
88/90 mm
hoh 600 mm

TOTALE OPBOUW
WANDEN
38/40 mm
Woodcoustics panelen

