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44 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.31 PANELENPLAFONDS

44.31.30-a PANELENPLAFOND, HOUTWOL-/HOUTSPAANPLAAT
0. PANELENPLAFOND

Onzichtbare draagconstructie. 
Moduulmaat (mm): 
Hoofdliggers:
- afstand (h.o.h.) (mm): 
Draagconstructie opgelegd op randprofielen. 
Verdeelliggers:
- afstand (h.o.h.) (mm): 
Randprofielen ter plaatse van de inwendige hoeken stuikend. 
Randprofielen ter plaatse van de uitwendige hoeken in verstek. 
Randprofielen
Kantlatten
Panelen:
- legpatroon: volgens plafondtekening
- paspanelen kleiner dan een halve paneel zijn niet toegestaan.
Voorzieningen:
- sparingen en versterkingsplaten van voldoende zwaarte voor a lle W- en E- attributen die
in het plafond opgenomen cq. aan het plafond bevest igd worden
* plafondarmaturen: inleg, passend in systeemplafon d d.m.v. pasplaten
- inbouwcomponenten zodanig monteren dat hierdoor de aangegeven maxi male belasting
van panelen en systeem niet wordt overschreden
De toegestane afwijking van het plafondsysteem bij een onderlinge afstand tussen de
meetpunten is gelijk of kleiner dan 2 mm/m1 met een maximum van 5 mm/5 m1.
Haaksheid plafondsysteem (NEN-EN 13964+a07): Annex A.5.3 (Squareness).

1. CEMENT GEBONDEN HOUTWOLPLAAT (NEN-EN 13168-12)
Leverancier: Isolco B.V.
Type: Stertekt decoratieve houtwolcementplaat TD K-FN
Uitvoering: 
- Fijne vezels 1,5mm;
- Ultra fijne vezels 1,0mm;
- Extreem fijne vezels 0,5mm.
Kleur: 
- Naturel crème;
- Naturel grijs;
- Wit 101;
- Grijs 202;
- Zwart 207;
- Donkergrijs 208
OPMERKING: andere kleuren mogelijk.
Randafwerking: 
- K0-FN (sponning, rechte randen en groeg aan één l angskant)
- K5-FN facet (sponning, facet 5mm en groef aan één  langskant)
- K11-FN facet (sponning, facet 5mm en groef aan éé n langskant)
OPMERKING: andere randen mogelijk
Geluidabsorptie coëfficiënt (ISO354)(alpha w):
Vlamuitbreidingsklasse (NEN-EN 13501-3)(Klasse): B/s1/d0
Materiaal: houtvezels, gebonden met hydraulische bindmiddele n
Breedte (mm): 600
Lengte (mm): 600 / 1200 / 2000 / 2400
Dikte (mm): 35
Tolerantie (NEN-EN 13168): 
- lengteklasse L4 (mm): +/- 1
- breedteklasse W2 (mm): +/- 1
Hydraulisch gebonden houtwolplaten leveren onder KO MO-attest-met- productcertificaat
en FSC of PEFC certificaat
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4. METALEN PLAFONDDRAAG-/RANDPROFIEL (NEN-EN 13964-14)
Leverancier: Isolco B.V.
Type: onzichtbaar systeem met verborgen T35 profielen
Materiaal: staal
Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat
Kleur: RAL
Hoofdligger: T35 profielen
Dwars-/verdeelligger: T35 profielen
Randprofiel: L-profiel. 
Kantlat: 
- materiaal: vuren
- afmetingen (mm): 
- oppervlaktebehandeling: geschilderd
- kleur: zwart
Breedte profiel (mm): 35. 
Ophangconstructie: snelophanger. 
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
- ophangconstructie: d.m.v. snelhangers, h.o.h. 120 0 mm
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