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Montage-instructies
Stertekt ® akoestische panelen K5-FN 
Gemonteerd in verborgen T35 profielen in uitneembaar,  
verlaagd plafondsysteem  
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GEÏNSTALLEERD MET T35 PROFIELEN

K5-FN:   Sponning en groef aan lange zijde,  
5 mm facet
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OPSLAG

ONDERDELEN

Product naam Schaduwkantprofiel 24/12/15/20 mm Draagprofiel, B360 – 35  × 38 mm A60 Afstandhouder

Lengte (mm) 3000 3600 625

Aantal per pak 40 st. 15 st. 50 st.

Gem. verbruik / m2 Meten 1.7 linear m 1.4 st.

Product naam Verstelbare pendel

Lengte (mm) 180-300 / 300-600 / 600-1000

Aantal per pak 100 st.

Gem. verbruik / m2 1.4 st.

°C

%RF

°C

%RF

Opslag buiten
Stertekt akoestische panelen moeten met 
een goede ondersteuning horizontaal 
opgeslagen worden, bij voorkeur op 
pallets of latten. De panelen moeten bij 
opslag buitenshuis tegen weersinvloeden 
beschermd worden, bijvoorbeeld met 
behulp van dekzeilen. 

Opslag binnen
Als de panelen binnenshuis worden 
opgeslagen moet de verpakking worden 
verwijderd. De panelen mogen pas 
worden aangebracht als de binnenkant 
van het gebouw volledig is afgesloten van 
weersinvloeden. Wanneer u de platen 
stapelt, dient dit altijd zichtzijde tegen 
zichtzijde en rug tegen rug te zijn. 

Acclimatisatie
Stertekt akoestische panelen moeten vóór 
montage acclimatiseren. Dit voorkomt 
problemen door uitzetting of krimp. U 
kunt de panelen het beste laten 
acclimatiseren door ze los van elkaar te 
zetten (houd de panelen horizontaal). 
Houd rekening met een krimp van 0,3% na 
het drogen. 
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MONTAGE

1:  Monteer de schaduwkantprofielen (fig. 
A) stevig tegen de wand met een  
maximum schroefafstand van 300 
mm. Plaats ook een schoef op 50 mm 
van het einde van een profiel. Hang de 
draagprofielen parallel op 600 mm 
H.O.H., waarbij verstelbare pendels 
om max. 1200 mm geplaatst worden. 
Plaats de eerste pendel max. 300 mm 
van de muur die haaks op de draag- 
profielen staat. De draagprofielen  
dienen op het steunpunt van de  
schaduwkantprofielen gelegd te 
worden.

2: Maak de pendels vast aan de con-
structie boven het plafond. Om installatie 
van de platen mogelijk te maken dient de 
minimale hoogte van de pendels 200 mm 
te zijn. De maximale afstand tussen de 
pendels is 1200mm. Wanneer het  
systeem extra gewicht (bijv. armaturen) 
draagt, moet de pendelafstand verkleind 
worden. Zware dingen moeten aan de 
bovenliggende constructie bevestigd 
worden, niet aan het railstysteem of 
platen. Gebruik een ijzerzaag of profiel-
knipper om de profielen af te korten. 
Verbind de draagprofielen door de lipjes 
door de gaten te steken. Vouw daarna de 
lipjes terug. (Zie fig.1 en 2).

3:  Wanneer alle profielen gemonteerd 
zijn, controleer dan of alle pendels of 
ze goed afgesteld zijn.  Maak indien 
nodig aanpassingen. Plaats daarna de  
Stertekt panelen met de groef aan de 
kant van de installatierichting zo dat 
de laatste rij platen losjes op de profie-
len aan de muur rust. Wanneer u de 
platen plaatst, monteer dan direct de 
afstandhouders (fig. B), om de 1200 
mm. De eerste afstandhouder mag 
niet verder dan max. 300 mm van de 
muur geplaatst worden. Plaats de  
afstandhouder haaks over de rug van 
de draagprofielen, zodat een afstand-
houder twee draagprofielen verbindt.
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Steunpunt voor draagprofiel



DIKTE 
(mm)

BREEDTE 
(mm)

LENGTE 
(mm)

GEWICHT 
(kg/m2)

AANTAL PANELEN 
(per pakket)

HAAKSHEID 
(mm)

VLAKHEID
(mm)

35

(+/- 1.5)

600

(+/- 1)

600
1200

(+/- 1.5)

12.0 
 
 
(+/- 10%)

112*
112

≤ 2 ≤ 3

*1200× 1200 mm pakket 

Verwijder eventuele stof met een stofzuiger 
met borstelmondstuk. Als er tijdens het 
montageproces strepen of ander vuil op de 
lichte natuurlijke panelen zijn gekomen, kunt 

Stertekt panelen vereisen doorgaans geen 
na zorg na montage. Toch raden wij aan de 
panelen regelmatig te reinigen, samen met 
andere oppervlakken. Gebruik daarvoor een 
stofzuiger met borstelmondstuk. Als 
stofzuigen niet voldoende is, dan kunt u de 
panelen met een licht vochtige doek 

u deze verwijderen met een licht vochtige 
doek. Reparatielak is verkrijgbaar om 
eventuele lichte schades bij te werken.

afnemen. Als u de Stertekt panelen 
vervolgens wilt schilderen, gebruik dan een 
langharige verfroller of een handspuit. 
Gebruik verf op waterbasis, zodat het 
geluidsabsorberende vermogen van de 
panelen niet vermindert.

NA MONTAGE

ONDERHOUD

PRODUCTNORMEN /
EIGENSCHAPPEN EN  
CERTIFICATEN

MEER INFORMATIE

Voordat u begint met uitpakken is het 
belangrijk om eerst de ontvangen goederen 
te controleren. Controleer of u heeft 
ontvangen wat u besteld heeft. Denk hierbij 
aan formaat, kleur, dikte, uitvoering en 
aantallen. Controleer of de goederen niet 
beschadigd zijn. Bij beschadiging dient u 

een aantekening op de leverbon te maken. 
Pas wanneer u de levering op juistheid 
gecontroleerd heeft, kunt u verder gaan 
met de volgende stappen.  
Als u denkt dat de levering niet klopt, neem 
dan direct contact op met uw leverancier of 
met Isolco B.V.

CONTROLEER 
ONTVANGEN GOEDEREN

PEFC/09-31-030

De tabel hieronder geeft de toleranties weer 
zoals deze door ons zijn opgegeven conform 
de norm voor cementgebonden 
houtwolpanelen (EN13168) en de norm voor 
zwevende plafonds (EN 13964). NB. Stertekt 
is een natuurlijk materiaal. De natuurlijke 
samenstelling van het materiaal - houtwol 
en cement - kan leiden tot kleurnuance-
verschillen (uitsluitend bij naturelkleuren) en 
kleine variaties in de dikte van de panelen. 

Isolco garandeert dat de dimensies en 
gewichten van de panelen binnen de 
aangegeven tolerantie blijven, bij 23 +/- 2 °C 
en 50 +/- 5% relatieve vochtigheid. Echter, 
door ondeugdelijke opslag en/ of 
acclimatisering van de panelen kunnen 
veranderingen optreden in afmetingen en 
gewicht. Het is daarom belangrijk dat u zich 
houdt aan de instructies voor montage, 
opslag en acclimatisatie.

20769

Op onze website www.stertekt.com leest 
u meer over Stertekt producten. De website 
biedt ook een overzicht van het volledige 

assortiment van Stertekt en montage-
instructies.


