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Montage-instructies
Stertekt akoestische panelen K0,K5, K5-V, K11
Gemonteerd met Stertekt STSM-schroeven  
op een vrijhangend C60 profielsysteem

STERTEKT® AKOESTISCHE PANELEN

K0:  Rechte kanten

K5:  5 mm facet

K5-V:  5 mm facet met V-groef

K11:  11 mm facet
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MONTAGE OP EEN VRIJHANGEND  
C60 PROFIELSYSTEEM
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OPSLAG
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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. 

ONDERDELEN

Naam C60-profiel 60 × 27 mm C-verbindingsstuk C-afstandhouder C-kruisverbinding

Lengte (mm) 4000 80 100

Aantal per pak 12 stuks 100 stuks 100 stuks 100 stuks

Gem. verbruik/m2 2,5 m1 0,6 stuks 1,1 stuks 1,4 stuks

Naam U-profiel 28 × 27 mm Ooglus Slaganker Stertekt STSM-schroef

Lengte (mm) 3000 125, 250, 375, 500, 750, 1000 6,0 × 40 3,9 × 45

Aantal per pak 16 stuks 100 stuks 100 stuks 100 stuks

Gem. verbruik/m2 afhankelijk van ruimte 1,1 stuks 1,1 stuks Plaatlengte: 
600:  4 stuks per plaat 
1200:  6 stuks per plaat 
2400:  10 stuks per plaat

Opmerking: Om zoveel mogelijk 
het effect van wind druk / 
zuigeffect te beperken, dient het 
Stertekt C60 profiel systeem 
bevestigd te worden met behulp 
van ophangstangen die geborgd 
worden. - bijv. Nonius bovenste 
delen.
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ONDERGROND

MONTAGE

Variabel max.
600 mm

U-profiel

600 mm

575 mm 575 mm

25 mm25 mm

25 mm

25 mm

600 mm 550 mm 25 mm

25 mm

Schroef

Schroef

25 mm

1200 mm

20 mm

25 mm

1:  Markeer op welke hoogte het plafond 
moet komen en trek dit door op alle 
muren. Bevestig het U-profiel op de 
muur met 6 mm pluggen en schroeven. 
Bepaal waar de ophangpunten voor het 
hoofdprofiel moeten komen en teken 
deze af. Monteer het eerste 
ophangpunt tussen de muur en de 
eerste kruisconnector op maximaal  
300 mm van de muur (zie afbeelding 
onderaan pagina 1). Verdeel de 
resterende hangers met een maximale 
onderlinge afstand van 1000 mm. 
Monteer de afstandhouder in de 
ooglus, stel de juiste lengte in en 
monteer het plafondanker voordat u 
verder gaat.  

Boor vervolgens 6 mm gaten in het 
plafond en monteer de slagankers aan 
het betonnen dek. Bevestig hierna de 
afstandhouders in de plafondankers. 
Het is ook mogelijk om de 
plafondankers rechtstreeks in het dek 
of op houten latten te bevestigen.

2:  Bevestig het hoofdprofiel aan de 
afstandhangers, waarna het volgende 
hoofdprofiel met C-connectoren 
bevestigd kan worden aan het eerste 
hoofdprofiel. Zorg ervoor dat het 
hoofdprofiel op de bovenkant van het 
U-profiel komt te liggen.

3:  Klik vervolgens de C60 
kalkafzettingkanalen op de 
belangrijkste profielen met behulp van 
de kruisconnectoren. Laat de profielen 
op de bovenkant van de U-profielen 
rusten.  
Opmerking: Als de laterale positie van 
de profielen niet helemaal correct is, 
kunt u deze gemakkelijk aanpassen. 
Borg de kruisconnectoren door de 
lippen naar beneden te buigen.

1:  Begin met het installeren van een 
complete rij Stertekt panelen langs de 
hartlijn van de kamer en werk met rijen 
panelen vanaf het centrum. Voor een 
optimaal esthetisch resultaat is het 
belangrijk dat de panelen nauw tegen 
elkaar worden gemonteerd. Het mooi-
ste resultaat wordt verkregen door de 
rechthoekige panelen in half steens-
verband te monteren.

Op het voorbeeld worden de latten in de 
lengterichting getoond, maar ze kunnen 
ook dwars worden gemonteerd. Houd 
echter rekening met de toleranties van de 
Stertekt panelen. Zijn de panelen te droog, 
dan kan dit resulteren in panelen waarvan 
de uiteindes niet voldoende strak zijn. Dit 
kan een probleem worden als er overal 
dwarse latten zijn gemonteerd.

2:  OPMERKING: Bij het monteren van de 
600 × 600 mm panelen is het 
belangrijk ervoor te zorgen dat de 
houtwolvezels in één en dezelfde 
richting worden gelegd. Monteer de 
panelen zo dat de merknaam op de 
achterzijde allemaal in de dezelfde 
richting wijzen en evenwijdig liggen.

  U-profiel

C60-profiel    



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 

afvegen. 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.

ONDERHOUD

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.

PRODUCTNORMEN/
EIGENSCHAPPEN EN CER-
TIFICATEN

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 

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

NA MONTAGE

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

Op onze website www.Stertekt.nl leest u meer over Stertekt producten. De website biedt 
ook een overzicht van het volledige assortiment van Stertekt en montage-instructies.

MEER INFORMATIE

DIKTE  
(mm)

BREEDTE  
(mm)

LENGTE  
(mm)

GEWICHT  
(kg/m2)

AANTAL PANELEN  
(per pakket)

HAAKSHEID 
(mm)

VLAKHEID
(mm)

25 600 600
1200
2000 
2400

9,7 160*
160
80
80

≤ 2 ≤ 3

35

50

(+/- 1,5)

600

600

(+/- 1)

600
1200
2000
2400

2000

(+/- 1,5)

12,0 
 
 
 

15,0

(+/- 10%)

112*
112
56
56

40

≤ 2

≤ 2

≤ 3

≤ 3

*1200 × 1200 mm pakket
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