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Acoustix promoot en verdeelt materialen ter verbetering van het akoestisch comfort van gebouwen in België, 
Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Engeland en tracht zijn verkoopnetwerk uit te breiden via de hout- en bouwma-
terialengroothandel.

Hierbij komt duurzaam bouwen op de eerste plaats. Voor ons 100% gerecycleerd en recycleerbaar materiaal kende 
de Internationale Vereniging voor Duurzaam Bouwen, Natureplus, ons haar label toe.

Acoustix beschikt eveneens over een productgamma voor de aanpassing van de geluidsomstandigheden in een 
lokaal aan het gebruik ervan.

Geluid maakt in al zijn vormen integraal deel uit van onze omgeving. Soms onopgemerkt en vaag overvalt geluid 
ons zonder dat we het beseffen. Soms is geluid echter nadrukkelijk aanwezig en… ondraaglijk.

Acoustix heeft oplossingen ontwikkeld, die beantwoorden aan de vier basiscriteria van de akoestiek in gebouwen:

Ze voldoen eveneens aan de huidige bouwcriteria:

Acoustix biedt u oplossingen met het  paneel dat bestaat uit een uitgekiende mengeling van twee 
grondstoffen met een cellulosebasis: papier en vlaslemen.

Deze met vlaslemen verstevigde papierbrij resulteert in een hard paneel met uitzonderlijke mechanische en akoesti-
sche eigenschappen. Bovendien is het een natuurlijk materiaal dat 100% gerecycleerd en recycleerbaar is…

Op basis van dat paneel werd een uitgebreid gamma ontwikkeld.

wordt met diverse afwerkingsplaten gecombineerd: gips, gipsvezel of een plaat met gerichte houtplaatjes.

Om de eigenschappen van het paneel te behouden, wordt voor deze constructies lijm op basis van polyvinylacetaat 
zonder formaldehyde gebruikt.

Het plaatsingstoebehoren werd specifiek geselecteerd om de prestaties van de systemen te verbeteren, die u 
beschermen tegen een lawaaierige omgeving, die de geluiden van de buren dempen, en die de installatie van een 
muziek- of videostudio mogelijk maken zonder dat u andere mensen stoort.

kan gebruikt worden bij zowel traditionele bouwwerkzaamheden als bij de bouw van houten draagstruc-
turen, van vloer tot plafond, voor alle geluidsisolatietoepassingen binnen:

- Akoestische bekleding van muren, vloeren, plafonds en onderdaken.

- Bouw van vaste of verplaatsbare akoestische wanden.

- Overkapping van lawaaierige machines.

- Akoestische behandeling van industriële en openbare lokalen.

In deze technische handleiding beschrijven we de diverse plaatsingsmogelijkheden, evenals de akoestische en fysi-
sche resultaten die onze systemen garanderen.
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In onze handleiding dringen we aan op de plaatsing van een schuimrubberband of een ontkoppelingsstrip rond 
de oppervlakken op de snede van het Acoustix Pan-terre paneel. Deze afdichting kan uiteraard ook op een andere 
manier met behulp van stabiel materiaal uitgevoerd worden.
Dit verklaart waarom onze schuimrubberband van schuim met gesloten cellen is, in tegenstelling tot een ‘spons’ die 
open cellen heeft.

Hoe groter de afscheiding van een bekleding, hoe zwakker het geluid dat door de bevestigingspunten van de 
panelen overgezet wordt.
Een verlaagd plafond op een onafhankelijke draagstructuur zal een veel betere geluidsisolatie bieden dan een 
plafond dat rechtstreeks op de balken bevestigd is. Ons systeem van trilwerende beugels bevordert de afscheiding 
door de aanwezigheid van caoutchouc terwijl de impactgeluiden goed gedempt worden.

De combinatie van een soepele bevestiging, elastische Acoustix Pan-terre panelen en een afwerkingsplaat die 
gewicht aanbrengen, helpt om een grote geluidsisolatie in alle frequentiebanden te verkrijgen en de isolatiedaling 
in de kritieke frequenties te voorkomen.

De afscheiding van de bekleding creëert een luchtspleet waarin een geluidsabsorberend materiaal geplaatst moet 
worden, dat de interne resonantie van de verdubbeling beperkt. Dit ‘trommeleffect’ varieert op basis van het 
geluidtype, de bekledingen en hun tussenruimte.
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monteert u horizontaal 
met een bevestigingspunt om de 300 mm en een maxi-
male tussenafstand van 600 mm tussen de profielen.

U laat een speling van 10 mm tussen de eindpunten 
van de geraamtelijnen en de loodrechte wanden.

Profielen op de rand van het paneel bevestigt u rand-
tegen-rand of in overlapping.

De afstand tussen de vloer of het plafond en de profie-
len bedraagt hoogstens 150 mm. Plaats een geluidsab-
sorberend materiaal.

Voorzie ongeveer 1,7 lm profiel per m² oppervlakte die 
bekleed moet worden.

maakt u loodrecht op de profielen vast door middel 
van snelbevestigende schroeven van 3,9 x 45 mm.

Om de randen af te dichten, plaatst u de Acoustix 
ter hoogte van het Acoustix 

. De ruimte tussen de afwerkings-
plaat, gips of gipsvezel en de ondergrond spuit u op 
met een soepele afdichtingskit.

Dit systeem dempt het luchtgeluid opmerkelijk goed 
terwijl het een minimale ruimte in beslag neemt: 50 mm.
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Bevestig de U-rails  op de vloer of het plafond op 8 
mm van de te verdubbelen wanden.

Plaats onder deze rails een Acoustix 

Schroef in de helft van de hoogte en om de 60 cm de 

De maximale ruimte tussen de bevestigingsbeugels en 
de rails bedraagt 130 cm.

Schuif de profielen type 60/27 (4) in de rails en klik 
deze in de 

Plaats een geluidsabsorberend materiaal (5) van 3 cm 
dik tussen de profielen.

Schroef de 
op de structuur.

Plaats over de lengte en breedte van het Acoustix Pan-
terre paneel de 

Werk de randen af met een soepele acrylkit.

Zeer performante verdubbeling die een aanzienlijke 
akoestische verbetering in de lage frequenties biedt in 
combinatie met een eenvoudige en snelle montage ter-
wijl de isolatiedikte slechts 65 mm bedraagt.

De
n kunnen eveneens 

geplaatst worden met een soepele 
lijm op de te verbeteren wand.

De akoestische verbetering van dit 
type van systemen bedraagt 10 dB.
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U monteert een draagstructuur die op de vloer en 
het plafond vastgemaakt is maar niet in contact staat 
met de muur die u wilt bekleden, door gebruik te 
maken van de 

De tussenafstand tussen de verticale stijlen bedraagt 
600 mm.

Plaats een deken van gerecycleerde textielvezels 
 tussen de stijlen van de draagstructuur om een 

eventuele interne weergalm te voorkomen.

Maak het 
 vast op de draagstructuur.

Vergeet de niet: deze 
zorgt voor een ontkoppeling van de dubbele wand, 
beperkt de laterale geluidtransmissies en sluit het geheel 
hermetisch af.

De randen werkt u af met een soepele acrylkit.

Dit systeem garandeert een maximale verbetering van 
de geluidsisolatie tegen lucht- en impactgeluid en 
verzekert tegelijk een perfecte ontkoppeling van de 
dubbele wand.

De isolatiedikte bedraagt 9 cm.
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Naargelang van de ruimte waarover u beschikt en de geluidsisolatie 
die u wilt bereiken, maakt u de 

vast op een enkelvoudige structuur (2) of 
een set van twee verticale stijlen, met verspringende of dubbele 
structuur .

Monteer de structuur op  om 
laterale transmissies te dempen en het geheel af te dichten.

De structuur kan vervaardigd zijn uit metaal of hout. De afstand 
tussen de verticale stijlen bedraagt 600 mm.

 rondom het wandvlak verzekert 
de hermetische afdichting van de geluidsisolerende laag.

De binnenruimte van de wand bevat een deken van gerecycleerde 
textielvezels  om een eventuele weergalm van de wanden te 
voorkomen.

De randen werkt u af met een soepele acrylkit.

U bereikt een optimale geluidsisolatie met het 
systeem met dubbele structuur, waarbij beide 
zijden van de wand volledig onafhankelijk van 
elkaar gemonteerd zijn.
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Op een dak dat al thermisch geïsoleerd is met 
een geluidsabsorberend materiaal, monteert 
u een tegenbelatting in hout of Acoustix 

 waarop u het Acoustix 
 

vastmaakt. 

In deze toepassing wordt de ruimte tussen de 
profielen beperkt tot 500 mm.

Controleer of er een dampremmende film
steekt tussen de akoestische binnenafwerking 
en de thermische isolatie.

Vergeet de 
niet: deze zorgt voor een ontkoppeling 

van het verdubbelde dak, beperkt de laterale 
geluidtransmissies en sluit het geheel 
hermetisch af.

De randen werkt u af met een soepele acrylkit.

Dit handige en voordelige systeem isoleert 
luchtgeluiden van buitenaf (verkeer, 
vliegtuigen…) en verbetert 
tegelijk de thermische isolatie 
van het dak.
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De  of 
 maakt u op een tussenafstand van 800 mm vast op het plafond.

De metalen profielen bevestigt u dan op de beugels met een 
afstand van 600 mm tussen de profielen.

Voorzie in ongeveer 2,5 bevestigingspunten per m². U gebruikt 
een dubbel aantal beugels als u een dubbele afwerkingsplaat wilt 
plaatsen. De 
schroeft u vast op de profielen.

Door in de tussenruimte een geluidsabsorberend materiaal (3) te 
plaatsen, kunt u een eventuele interne weergalm voorkomen.

Vergeet ook de  niet.  
De randen werkt u af met een soepele acrylkit.

Met een minimum aan ruimte biedt het gebruik van Acoustix 
 een ideale oplossing voor de isolatie van 

luchtgeluiden en is het een efficiënte oplossing om impactgeluiden 
van de bovenliggende structuur te beperken.

Door de draagstructuur met behulp van de Acoustix 
te bevestigen, kan het nieuwe plafond 

weer waterpas gezet worden of verlaagd worden.
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Monteer een metalen of houten draag-
structuur  op de muren. Tussen die 
structuur en de muren plaatst u de 

De constructie van deze structuur zal 
berekend worden op basis van het draag-
bereik en de belasting.

Door in de tussenruimte een geluidsab-
sorberend materiaal te plaatsen , kunt 
u een eventuele interne weergalm voor-
komen.

Bevestig het 
op de draag-

structuur.

Vergeet de Acoustix 
niet: deze zorgt 

voor een ontkoppeling van de dubbele 
wand, beperkt de laterale geluidtransmis-
sies en sluit het geheel hermetisch af.

De randen werkt u af met een soepele 
acrylkit.

Dit systeem verzekert een perfecte ont-
koppeling en garandeert een maximale 
verbetering van de geluidsisolatie tegen 
lucht- en impactgeluid.
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Dankzij de uitstekende weerstand tegen 
samendrukking en scheuren, kunt u het 

of het 
recht-

streeks op de balken monteren.

Kies de draagpanelen volgens de afstand tus-
sen de draagpunten. Lijm de OSB-platen, t&g4, 
aan de verbinding met tand en groef.

De op de 
balken zal de demping van de impactgeluiden 
nog verbeteren.

Door in de tussenruimte een geluidsabsor-
berend materiaal (3) te plaatsen, kunt u een 
eventuele interne weergalm voorkomen.

Vergeet de
niet: deze zorgt voor een ontkoppeling van de 
verdubbelde vloer, beperkt de laterale geluid-
transmissies en sluit het geheel hermetisch af.

Isolatie tegen luchtgeluiden

CEDIA 95/2904-05
Rw(C ;C

tr
) = 57(-3 ;-9) dB

Isolatie tegen impactgeluiden

CEDIA 95/2904-05
Ln,w = 53 dB

Iso
la

tie
 d

B 

Frequentie Hz 

25 

35 

45 

55 

65 

75 

1          3          5           7           9          11       13        15       17 

 

Iso
la

tie
 d

B 

Frequentie Hz 
1          3          5           7           9          11       13        15       17 

15 

25 

35 

45 

55 

65 

 

12 3

4

maquette08-Nl.indd   11 16/03/09   9:20:54



Op een effen dragend oppervlak plaatst 
u de 
panelen onder het zwevend parket . 
Wenst u het vlak af te werken met tegels, 
dan gebruikt u een dubbele vloerplaat in 
gips of gipsvezel.

Met de 
rondom het wandoppervlak sluit u de 

geluidsisolerende laag hermetisch af.

Deze toepassing biedt een goede isolatie 
tegen impactgeluiden.
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Dit systeem met draagstrips garandeert een 
optimaal resultaat.

De draagstrips worden op de Acoustix 
 geplaatst met een 

maximale tussenafstand van 40 cm.

Voor de afdekking gebruikt u de 
zelfdragende 
panelen. Lijm de OSB-platen, t&g4, aan de 
verbinding met tand en groef.

Die panelen maakt u enkel vast op de 
draagstrips.

Om een eventuele weergalm te vermijden, 
vult u de ruimte tussen de draagbalken met 
een geluidsabsorberend materiaal .

Een 
rondom en op de snede van de Pan-terre 
voorkomt rechtstreekse contacten en dicht 
het geheel hermetisch af.

De afwerkingsvloer mag niet in contact 
staan met de zijmuren om de transmissie 
van impactgeluiden op de structuur van het 
gebouw te voorkomen.

Deze afscheidingstechniek zorgt voor een 
betere geluidsisolatie tegen impact- en 
luchtgeluiden.
.

.

Proef CEDIA 91/2409 : Ln,w = 49 dB – ΔLw = 26 dB
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Ref. : 12N ou 20 N

Stijve geluidsisolerende plaat van gerecycleerde cellu-
lose en plantaardige vezels, namelijk vlaslemen.

Ref. : 32P

Stijve geluidsisolerende plaat van gerecycleerde cellulo-
se en plantaardige vezels, namelijk vlaslemen, gelijmd 
op een plaat in gipskarton van 12,5 mm dik.
Hiervoor gebruikt u lijm op basis van polyvinylacetaat 
zonder formaldehyde.

 
Ref. : 32F

Stijve geluidsisolerende plaat van gerecycleerde cellulo-
se en plantaardige vezels, namelijk vlaslemen, gelijmd 
op een plaat in gipsvezel van 12,5 mm dik.
Hiervoor gebruikt u lijm op basis van polyvinylacetaat 
zonder formaldehyde.

 
Ref. : 27OSB ou 38OSB

Stijve geluidsisolerende plaat van gerecycleerde cel-
lulose en plantaardige vezels, namelijk vlaslemen, 
gelijmd op een geschuurde OSB/3-plaat met gerichte 
houtplaatjes van 15 of 18 mm dik.

Hiervoor gebruikt u lijm op basis van polyvinylacetaat 
zonder formaldehyde.

Het maximale draagbereik van de 15 mm dikke OSB-
plaat bedraagt 450 mm en kan tot 600 mm bedragen 
voor de OSB-plaat van 18 mm. Deze platen t&g4 heb-
ben een tand-en groefprofiel op de vier zijden van 
11/8”. Lijm ze aan de verbinding met tand en groef.

  

LENGTE mm

2500
2500

2500
2500

2500
2500

2500
2500

2440
2440

BREEDTE mm

1200
600

1200
600

1200
600

1200
600

590
590

DIKTE mm

12

20

32

32

27
38

GEWICHT kg / m2

3,2

5,4

16

20

13,4
17,6

REFERENTIE

12 N

20 N

32 P

32 F

27 OSB
38 OSB
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Ref. : PR

Z-vormig bevestigingsprofiel in thermisch verzinkt staal 
van 0,6 mm en geslepen over het hele oppervlak.
Lengte: 3 m, breedte: 66 mm.  
Afstand ten opzichte van de ondergrond: 17 mm.

Gebruikt voor dunne akoestische verdubbelingen.

  
Ref. : JE

Zelfklevend polyethyleenschuim met gesloten cellen 
van 18 x 8 mm.  
Rol van 10 m lang.

Garandeert de afdichting rondom en voorkomt con-
tact met de geluidsisolerende laag.

 
Ref. : CA 50 ou CA 60

Bevestiging in verzinkt staal met in het midden een 
rubberen steunring en een metalen ring.

De beugel CA60 wordt gebruikt met het metalen pla-
fondprofiel type PC60/27.

De beugel C50 wordt gebruikt met het metalen pla-
fondprofiel type F530.

Gebruikt voor dunne plafondverdubbelingen.

  
Ref : FA 60

Bevestiging in verzinkt staal met in het midden een 
rubberen steunring en een metalen ring.
De beugel FA60 wordt gebruikt met het metalen wand 
– en plafondprofiel type 60/27.

Gebruikt voor dunne wandverdubbelingen..

  
Ref : SA 60

Ophangbeugel in verzinkt staal, met een regelbaar 
verlengstuk en met in het midden een rubberen 
steunring en een metalen ring. De ophangbeugel SA60 
wordt gebruikt met het metalen plafondprofiel type 
60/27.

Onmisbaar toebehoren voor de uitvoering van 
verlaagde hangplafonds.

 
Ref : BR

Vilten strip van 8 mm dik, 50 mm breed en 5 m lang.
Deze strip is aan beide zijden bedekt met een niet-
geweven stof. Het soortelijk gewicht bedraagt 150 kg/m³.

Verzekert de afdichting en voorkomt contact met 
de draagstructuur waarop het isolatiepaneel rust. 
Gebruikt op draagbalken zorgt deze band voor een 
betere isolatie tegen impactgeluid
.
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 Acoustix Pan-terre Gips op enkelvoudige  CEDIA 93/2680 Rw = 54 dB
 draagstructuur 70 mm, minerale wol
  
 Acoustix Pan-terre Gipsvezel op enkelvoudige  CEDIA 01/3877 Rw = 60 dB
 draagstructuur 70 mm, cellulosewol

 Acoustix Pan-terre Gips op dubbele  CEDIA 92/2453 Rw = 60 dB
 draagstructuur 50 mm, minerale wol

 Gipstegels van 10 cm, Acoustix Pan-terre Gips op   CEDIA 93/2679-85 Rw = 62 dB
 onafhankelijke draagstructuur, minerale wol  Verbetering van 25 dB

 Cellenbetonblok van 7 cm,, CEDIA 2008/5343 Rw = 57 dB
 Acoustix Pan-terre Gipsvezel op metalen rail  Verbetering van 23 dB
 en bevestigingsbeugels

 Gipstegels van 7 cm, Acoustix Pan-terre Gipsvezel op  CTBA Rw = 53 dB
 veerprofiel 02/PC/PHY/2049 Verbetering van 17 dB

 Cellenbetonblok van 7 cm,   CEDIA 2008/5343 Rw = 44 dB
 Acoustix Pan-terre Gipsvezel Lijm met soepele lijm  Verbetering van 10 dB

 Houten structuur, vloer OSB 22 mm CSTC AC 2835-36 Rw = 51 dB
 Acoustix Pan-terre Gips op metalen rail   Verbetering van 24 dB
 en trilwerende beugel, minerale wol

 Houten structuur, vloer OSB 15 mm,  CEDIA 95/2904-05 Rw = 55 dB
 Acoustix Pan-terre Gips op metalen rail   Verbetering van 30 dB
 en trilwerende beugel, minerale wol

 Acoustix Pan-terre 27 OSB, door zwevende plaatsing CEDIA 95/2904-05 Rw = 37 dB
   Verbetering van 12 dB

 Acoustix Pan-terre 27 OSB, door zwevende plaatsing CEDIA 95/2904-05 Rw = 42 dB
 op draagstrips   Verbetering van 17 dB

 Acoustix Pan-terre 27 OSB, door zwevende plaatsing CEDIA 95/2904-05 Rw = 57 dB
 Acoustix Pan-terre Gips op metalen rail   Verbetering van 32 dB
 en trilwerende beugel, minerale wol

 Lemen dakpan, onderdak 25 mm, houtvezel 180 mm  CEDIA 06/4861 Rw = 53 dB
 dampremmende Acoustix Pan-terre Gipsvezel op veerprofiel
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 Acoustix Pan-terre 27 OSB, door zwevende plaatsing CEDIA 95/2904-04 Ln,w = 81 dB
   Verbetering van 8 dB

 Acoustix Pan-terre 27 OSB, CEDIA 95/2904-04 Ln,w = 73 dB 
 door zwevende plaatsing op draagstrips  Verbetering van 16 dB

 Acoustix Pan-terre 27 OSB, door zwevende plaatsing  CEDIA 95/2904-04 Ln,w = 53 dB
 op draagstrips  Verbetering van 36 dB
 Acoustix Pan-terre Gips op metalen rail 
 en trilwerende beugel, minerale wol

 Plaat van 140 mm Acoustix Pan-terre Natuur 12 mm  CSTB 713940088 ΔLw = 20 dB
 onder zwevende vloer van 8,5 mm  

 Plaat van 160 mm Acoustix Pan-terre 38 OSB CEDIA 91/2409 Ln,w = 49 dB
 door zwevende plaatsing op draagstrips  ΔLw = 30 dB
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Het soortelijk gewicht van het 
paneel wordt gemeten volgens de norm  

EN 1602.

Het gemiddelde soortelijk gewicht bedraagt:   
3.

De waarde van de genormaliseerde thermische geleid-
baarheid van het Acoustix Pan-terre Natuur paneel 
volgens de Belgische norm   
NBN B62-203 est : λ = 

Wand RF 30 minuten
De proef 4/EF nr. 53.598/GF/590 werd op de uni-
versiteit van Luik uitgevoerd conform de norm NBN 
713.020.
Het geteste bouwelement is een niet-dragende wand, 
gevormd uit een niet-zichtbare structuur in thermisch 
verzinkt staal van 70 mm en bekleed met Acoustix 
Pan-terre Gips isolatiepanelen van 32 mm dik.

Wand RF 60 minuten
Het technisch advies 2005-L-060A, uitgereikt door het 
Instituut Brandveiligheid, heeft betrekking op een niet-
dragende wand, gevormd uit een niet-zichtbare struc-
tuur in thermisch verzinkt staal van 70 mm en bekleed 
met Acoustix Pan-terre Gipsvezel isolatiepanelen van 
32 mm dik.

Plafond RF 30 minuten
Het technisch advies 2005-L-060B, uitgereikt door 
het Instituut Brandveiligheid, heeft betrekking op de 
uitvoering van een plafond met Acoustix Pan-terre 
Gipsvezel van 32 mm dik, mechanisch vastgemaakt 
onder een houten vloer.

Plafond RF 60 minuten
Het technisch advies 2005-L-060C, uitgereikt door het 
Instituut Brandveiligheid, heeft betrekking op de uit-
voering van een plafond, bestaande uit een Acoustix 
Pan-terre Gipsvezel paneel van 32 mm dik en een 
gipsvezelplaat van 10 mm, mechanisch vastgemaakt 
onder een houten vloer.

Het brandgedrag van het Acoustix Pan-terre Natuur 
paneel behoort tot klasse F volgens de norm   
EN 13501-1.

De compressie bij 10% vervorming van het Acoustix 
Pan-terre Natuur paneel bedraagt 227 kPa of  
23,15 T/m² volgens de norm NBN EN 826.

Wanneer het Acoustix Pan-terre paneel rechtstreeks 
op de balken geplaatst wordt, dus op een onderbro-
ken ondergrond, moet de maximale belasting voor 
een samendrukking van 10% verlaagd worden in 
verhouding tot het reële steunoppervlak. Dit moet ver-
volgens vergeleken worden met de gebruiksbelasting 
van het lokaal.
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De Acoustix Pan-terre panelen mogen gebruikt 
worden zodra de constructie wind- en regendicht is.
Werkzaamheden die heel wat vocht ontwikke-
len (zoals metselwerk, ondervloer, pleisterwerk…), 
moeten klaar en droog zijn.

De Acoustix Pan-terre panelen worden bewaard in een 
droge ruimte, beschermd tegen gure weersomstan-
digheden en vocht in de vloer. Idealiter laat u ze plat 
liggen op hun oorspronkelijke pallet of op latten van 
130 cm x 10 cm op een tussenafstand van 50 cm. U 
bewaart ze op plaatsen waar geen doorgangen zijn 
om de hoeken en zichtbare kanten te beschermen 
(schuine kanten).

In de mate van het mogelijke verplaatst u de Acoustix 
Panterre panelen verticaal.

Bewaar ze een paar dagen in de vocht- en tempera-
tuuromstandigheden van de lokalen waar u ze zult 
plaatsen.

A
De Acoustix Pan-terre panelen zaagt u op maat met 
een handzaag of een cirkelzaag. 

Een springzaag of klokzaag is aangewezen voor nipte 
randen en voor openingen.

P
De Acoustix Pan-terre panelen worden met spijkers of 
schroeven vastgemaakt op een structuur in geschaafd 
hout met een maximaal vochtgehalte van 20% of op 
een onderstructuur in verzinkt metaal.

Het paneel stevig tegen de onderstructuur aandrukken 
en de nagel of schroef loodrecht op het paneel inklop-
pen of vastschroeven. Let daarbij op dat u  het afwer-
kingskarton niet beschadigt.

U gebruikt hiervoor verzinkte nagels met brede kop of 
zelftappende schroeven.

Vastspijkeren doet u met een hamer met ronde, licht 
bolle kop om het oppervlak niet in te deuken.

Vastschroeven doet u met een schroefmachine met 
diepteregeling.

Minimale lengte van de nagels en schroeven:

Afstand tussen de bevestigingspunten: om de 30 cm 
op 15 mm van de rand.

Als bekleding op muren, plafonds of wanden moet u 

de Acoustix Pan-terre panelen vastmaken op steun-
punten met een maximale tussenafstand van 60 cm. 
In alle gevallen moeten de lengtelijnen van de panelen 
op een steunpunt liggen.

Overal waar het paneel in contact komt met een 
harde structuur van het gebouw, is de plaatsing van 
de Acoustix Schuimrubberband absoluut noodzakelijk 
om een optimale geluidsisolatie te verkrijgen.

A

De vocht- en temperatuuromstandigheden om de 
voegen tussen de Acoustix Pan-terre panelen te 
dichten, moeten dezelfde zijn als deze die later in de 
lokalen zullen heersen.

Om de krimp en uitzetting achteraf zoveel mogelijk 
te vermijden, is het aanbevolen om die omstandighe-
den in de lokalen stabiel te houden vóór en tijdens de 
afwerking van de voegen.

Om een egaal oppervlak te garanderen, moeten de 
voegen tussen de platen, de schroef- of nagelkoppen 
op een geschikte manier afgewerkt worden.

De mechanische stijve verbinding tussen de Acoustix 
Panterre Gipsvezelpanelen voert u uit door middel van 
een voegenlijm die u op de rand van de panelen aan-
brengt.

Om de Acoustix Pan-terre Gips op te voegen, moet u 
de onderstaande instructies strikt in acht nemen.

Eerste fase :
- De verstevigingsband op de voeg plakken door 
deze te verzinken in de eerste laag van de hoog-
waardige voegbepleistering.

- Een eerste dunne laag bepleistering opbrengen 
zonder dat u probeert om de hele voeg te vullen.

Tweede fase  :
- Na harding maar vóór volledige harding van de 
voorgaande laag vult u de voeg volledig met afwer-
kingsbepleistering en u maakt het geheel effen.

Derde fase :
- Eventuele bramen verwijderen en zo nodig de 
voeg opschuren zonder het karton van het paneel te 
beschadigen.

Het oppervlak is nu klaar om behangen te worden. 
Om de panelen te schilderen, moet u met een pleister-
mes een bredere laag afwerkingspleister opbrengen.

De voegen tussen behandelde wanden en onbehan-
delde wanden voert u uit met een acrylkit (speling van 
5 mm).
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Vóór u de panelen afwerkt (behangen of schilderen), 
brengt u een laag primerverf aan over het volledige 
oppervlak van het paneel.

We raden vochtwerende verven aan.

Daarna plamuurt u alle nagelkoppen, verstevigingen, 
krassen en eventuele inkepingen tot u een volledig 
effen oppervlak heeft.

- Schilderen
Voor een afwerking met latexverf of een andere verf 
op waterbasis, brengt u de verf aan zonder die aan te 
lengen.

Gebruik sowieso geen sterk aangelengde producten, 
want die kunnen tot in de kern van het paneel door-
dringen.

- Behangen
Alle behangpapier of vinylpapier kan probleemloos op 
de Pan-terre panelen gelijmd worden. We herinneren 
u eraan dat u het paneel vooraf met een primer (latex) 
moet schilderen.

V
Het vastmaken van zware voorwerpen zoals goot-
stenen, boilers, rekken, enz. moet voorzien worden 
op het moment dat u de structuur plaatst en moet 
verplicht doorheen het Acoustix Pan-terre paneel uit-
gevoerd worden in een dwarse keper in de houten 
structuur.

Lichte voorwerpen zoals kaders, spiegels, enz. kunt u 
probleemloos ophangen met uitzetbare verankerings-
bouten verkrijgbaar in speciaalzaken.

Het Acoustix Pan-terre paneel is onderworpen aan een 
Europese Technische Norm.
Omgevingsgeluid isolatie.

ETA 09/0020

Het Acoustix Pan-terre Natuur paneel behaalde het 
Vibelabel van het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch 
Bouwen en Wonen.

Het Acoustix Pan-terre Natuur paneel behaalde het 
Natureplus-label van de Internationale Vereniging voor 
Toekomstgericht Bouwen en Wonen. Nummer van het 
certificaat: 0102-0505-022-1.

Lid van de cluster Eco-Construction die als doel heeft 
om het ecologisch verantwoord bouwen te stimuleren.

Editie: 2009
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