
Nu met traditionele voeg
Fermacell verjongd!
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De Fermacell-

gipsvezelplaat

(hoge brandwerend-

heid, hoge geluidsisolatie, zeer grote

stoot- en drukvastheid, 

waterafstotend, milieuvriendelijk en

100% homogeen) is nu ook verkrijgbaar

met een afgeschuinde randafwerking:

de Fermacell AK-plaat. 

Fermacell gipsvezelplaat 
nu ook met 

afgeschuinde kant! 
Er zijn nu 3 voegmethoden

mogelijk met Fermacell!

•  Fermacell afbouwplaten kunnen tegen

elkaar worden gemonteerd, met een

naad van voegenlijm. 

•  Een andere methode is het monteren

met een tussenruimte van 5-7 mm, die

vervolgens volledig wordt dichtgegipst

met Fermacell voegengips. 

•  Met de Fermacell AK-plaat

(Afgeschuinde Kant) is er nu een derde

voegmethode. Hierbij worden de platen

tegen elkaar gemonteerd en wordt de

verjonging van een zelfklevend gaasband

voorzien. De brede voeg wordt hierna 

afgesmeerd met Fermacell voegengips. 

€ 5,- extra verdienen per m2

en andere winstpunten 

De verjongde voegmethode maakt

het voor de aannemer mogelijk

om sneller te monteren.

Tweederde van de bevestigings-

middelen wordt aangebracht in

het ‘AK-gebied’. Met het afgipsen

van de voeg wordt daarmee dus ook in

één keer tweederde van de af te werken

bevestigingsmiddelen weggewerkt!* 

Fermacell gipsvezelplaten zijn verkrijgbaar met 

2- en 4-zijdige AK-afwerking. Zo is met 4-zijdig

afgeschuinde platen bijvoorbeeld een perfect

strak plafond te maken. Bovendien is het zo dat 

u met Fermacell op elke m2 te plaatsen wand tot

zo’n € 5,- kunt verdienen. 

* Verwerkingstips op aanvraag.
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Verwerkingsadvies FERMACELL met afgeschuinde

kant (AK), plaatdikte 10mm en 12,5mm:

De Fermacell platen worden, zonder spanning, stotend tegen elkaar gemonteerd. Bij
het bevestigen erop letten dat de platen vanuit het midden van de plaat naar de rand
toe worden vastgezet ofwel van de ene naar de andere kant. In geen geval de plaat
het eerst op de hoeken bevestigen en daarna in het midden. De plaat dient vast tegen
de onderconstructie gedrukt te worden tijdens de montage. Bevestigingsmiddelen
dienen ca. 1mm onder het af te voegen oppervlak te zitten. Randafstand van de
diverse bevestigingsmiddelen (schroeven, nagels of nieten) dient 12mm te zijn. 
Hart op hart afstanden van de diverse bevestigingsmiddelen conform de standaard
FERMACELL verwerkingsrichtlijnen. Pluimen van schroefgaten e.d. verwijderen.
De FERMACELL gipsvezelplaten dienen droog te zijn voordat met afvoegen kan 
worden begonnen. De voegen dienen voor het afvoegen stofvrij te zijn. Er mag pas
afgevoegd worden als de platen vrij zijn van bouwvocht. Het vochtgehalte van de
plaat dient ≤ 1,3% (massa) te zijn. Als er in de ruimten ook afwerkvloeren (bijvoor-
beeld cement of anhydriet) worden toegepast dan dienen de FERMACELL platen pas
na het drogen hiervan te worden afgevoegd. De relatieve luchtvochtigheid in de af te
voegen ruimte dient ≤ 70% te zijn en te blijven. Beide waarden dienen met vocht-
meters nagemeten te worden op de bouwplaats.

Vóór het afvoegen wordt, in de handel verkrijgbare, zelfklevend gaasband (maaswijdte
2,5x2,5mm, breedte min. 50mm) ter plaatse van de naad aangebracht. Hierna wordt
FERMACELL voegengips goed vullend aangebracht. Na droging, afhankelijk van 
inklinking, nogmaals nastrijken met FERMACELL voegengips. Indien noodzakelijk voor 
de eindafwerking breed afvoegen met FERMACELL Kant-en-klaar finish. Met 1 kg 
FERMACELL voegengips kan ca. 5-6m voeg en de daarbij behorende schroefgaten
afgevoegd worden. Een zak voegengips (5 kg) is voldoende voor ca. 35m2 wand-
oppervlak, bij een standaard plaatbreedte van 1,2m.

Boven deur- of raamkozijnen dient ‘gevlagd’ te worden (zie montagehandboek).
Bij constructies, waarbij elke zijde van de wand is voorzien van twee lagen platen,
bestaat de mogelijkheid, telkens de buitenste laag verspringend te bevestigen (mini-
maal 20cm) op de onderliggende laag platen zonder rekening te houden met de 
situering van de onderconstructie. Hierbij kan men gebruik maken van spreidnieten of
schroeven. De onderste plaatlaag niet voorzien van een afgeschuinde kant, de platen
met rechte zijkant stotend monteren zonder gebruikmaking van voegenlijm of 
voegengips. Hierdoor ontstaat een groot voordeel wat montagetijd betreft. Voor deze
bevestiging van de Fermacell platen onderling kunnen spreidnieten worden gebruikt
met een draaddikte ≥ 1,5mm met verlopende punt. De niet dient 2 tot 3mm korter 
te zijn dan de totale dikte van de plaatlagen. Een lijst met de verschillende soorten
nieten met vermelding van de fabrikant is op aanvraag verkrijgbaar. 
Bij wanden langer dan 8 meter en bij ruwbouwdilataties dienen de wanden 
gedilateerd te worden middels een bewegingsvoeg.

Wanden die dienst doen als stabiliteitswand binnen een constructie mogen niet 
voorzien worden van een Fermacell plaat met afgeschuinde kant, hiervoor dient
onvoorwaardelijk de Fermacell plaat met rechte zijkant toegepast te worden.
Horizontale naden in de FERMACELL wanden 5-7mm vrijhouden (bij een plaatdikte
van 10 of 12,5mm) en voorzien van een achterregel. De te verbinden platen dienen
beide aan deze regel bevestigd te zijn. De naad vol en zat afvoegen met FERMACELL
voegengips. Het is ook mogelijk de horizontale naad (haaks gezaagde zijden) met 
FERMACELL voegenlijm stotend tegen elkaar te verlijmen, montage van een achter-
regel is dan niet noodzakelijk.

Binnen- en buitenhoeken in FERMACELL wanden 5-7mm vrijhouden en vol en zat
afvoegen met FERMACELL voegengips. Buitenhoeken (met twee afgeschuinde kanten)
dienen wel voorzien te worden van een hoekbeschermingsprofiel of flexcorner. Het is
ook mogelijk ter plaatse van de buitenhoeken de FERMACELL platen met FERMACELL
voegenlijm stotend tegen elkaar te verlijmen (zonder flexcorner) of de gipsvoeg van
5-7mm toe te passen indien geëindigd wordt met twee rechte kanten.
Bij eventueel gelijmde hoeken of naden dienen de uitgeharde en uitstekende lijm-
resten afgestoken te worden alvorens het afvoegen / afwerken van de wand kan
plaatsvinden.
Voor de eindafwerking geldt dat (spuit)pleisterlagen niet dikker dan 4mm mogen zijn.
Voor het overige gelden de FERMACELL verwerkingsrichtlijnen volgens het FERMACELL
Montagehandboek.


