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Montage-instructies
Stertekt akoestische panelen K0, K5, K11, K5V
Gemonteerd met Stertekt STSHM-schroeven op houten latten

STERTEKT AKOESTISCHE PANELEN

600 m
m

variabel
m

ax. 600

600 m
m

MONTAGE OP HOUTEN LATTEN

K0:  Rechte kanten

K5:  5mm facet

K11:  11mm facet

K5-V:   5mm facet met V-groef
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OPSLAG

ONDERDELEN

Stertekt STSHM-schroeven
(verkrijgbaar per 
100 stuks)

ONDERGROND

Bij montage van Stertekt akoestische 
panelen op houten latten geldt voor die 
latten een minimale afmeting van 
22x95 mm. De houten latten moeten 
gemonteerd worden met een onderlinge 
h.o.h.-afstand van 600 mm.

Dampremmende folie
Wanneer u dampremmende folie 
monteert raden wij een plastic folie aan. 
Monteer het folie strak tegen de isolatie 

aan. Mocht u aluminiumfolie willen 
gebruiken, zorg er dan voor dat de 
glanzende zijde niet tegen de Stertekt 
akoestische panelen wordt gemonteerd.

DIKTE PANEEL  
(mm)

LENGTE PANEEL  
(mm)

LENGTE SCHROEF  
(mm)

AANTAL SCHROEVEN  
(per plaat)

MAX. BREEDTE 
(mm)

25 600
1200
2400

3,9 × 45 4
6
10

600

35 600
1200
2400

3,9 × 55 4
6
10

600

Variabel 
max. 600 mm 600 mm

Beton

Minimum:
22×95 mm latten

25/35/50 mm Stertekt platen

Isolatie

Onderkant balk/lat
Dampremmende folie
Minimum:
22×95 mm latten

25/35/50 mm Stertekt platen

°C

%RV

°C

%RV

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:  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 
mooiste resultaat wordt verkregen 
door de rechthoekige panelen in half 
steensverband te monteren.

2:  Bevestig de platen met Stertekt 
houtschroeven, met een minimale 
afstand van 25 mm van de randen 
zoals aangegeven in de afbeelding 
hieronder. Draai de schroef met ring 
nooit te strak aan om insnijding van de 
ring in het paneel te voorkomen.

3:  Let op: 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.

1200 mm

2400 mm

575 mm

25 mm
Max.
600 mm

600 mm

60
0 

m
m

25 mm

25 mm

550 mm

575 mm 600 mm 600 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

Schroef

Schroef

Bovenstaande afbeelding toont de latten in de 
lengterichting, maar ze kunnen ook dwars worden 
gemonteerd. Houd echter rekening met de toleran-
ties 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.



Når Troldtekt loftet er monteret, kan det 
være nødvendigt at støvsuge pladerne for 
at fjerne eventuelt forarbejdningsstøv.  
Det er lettest at støvsuge pladerne med  
et børstemundstykke. 

Er der under monteringen kommet streger 
eller andet snavs på lyse naturplader, kan 

Troldtekt plader kræver normalt ingen efter-
følgende pleje. Vi vil dog anbefale jævnlig 
rengøring sammen med øvrige overflader  
– og i øvrigt efter behov. 

Let rengøring af pladerne kan nemt klares 
med en støvsuger med børstemundstykke. Er

du fjerne stregerne med en hårdt opvredet 
klud eller ved at slibe let med finkornet 
sandpapir. Til de hvidmalede plader kan  
du købe reparationsmaling på spraydåse. 
Spraymalingen har samme farve – hvid 101 – 
som de hvidmalede plader. Husk at ryste 
spraydåsen grundigt inden brug!

det ikke nok med støvsugning, kan du tørre 
pladerne af med en hårdt opvredet klud. Hvis 
du senere ønsker at male Troldtekt loftet, 
kan du bruge en langhåret malerrulle eller en 
håndsprøjte. Vandbaseret maling forringer 
ikke pladernes lydabsorberende egenskaber. 

EFTER MONTERINGEN 

EFTERFØLGENDE PLEJE  
OG VEDLIGEHOLD 

I skemaet herunder har vi angivet de mål-
tolerancer, som vi deklarerer i henhold til 
normen for træbeton (EN 13168) og nor-
men for nedhængte lofter (EN 13964). Det 
er vigtigt at være opmærksom på, at Trold-
tekt er et naturmateriale, og selve mate riale-
sammensætningen – træuld og cement – vil 
føre til små variationer i pladernes tykkelse. 

Plademål og -vægte holder sig inden for den 
angivne tolerance ved 23 +/- 2 °C og 50 
+/- 5% relativ fugtighed. Uhensigtsmæssig 
opbevaring og manglende akklimatisering 
kan dog medføre, at pladerne ændrer mål 
og vægt. Derfor er det vigtigt, at du følger 
monterings-, opbevarings- og akklimatise-
ringsforskrifterne nøje. På grund af materia-
lets natur vil farve variationer forekomme.

PRODUKTNORMER,  
MÆRKNINGER OG  
CERTIFICERINGER

TYKKELSE  
(mm)

BREDDE  
(mm)

LÆNGDE  
(mm)

VÆGT  
(kg/m2)

ANTAL PLADER  
(pr. palle)

VINKELRETHED 
(mm)

PLANHED
(mm)

25

(+/- 1,5)

600

(+/- 1)

600
1200
2000 
2400

(+/- 1,5)

9,7

(+/- 10%)

80*
80
40
40

≤ 2 ≤ 3

35

(+/- 1,5)

600

(+/- 1)

600
1200
2000
2400

(+/- 1,5)

12,0 
 
 
 
 
(+/- 10%)

56*
56
28
28

≤ 2 ≤ 3

Kontroller ved modtagelsen, at antal plader 
er korrekt, og at pladerne ikke har synlige 
fejl og mangler. Reklamer straks, hvis der er 

fejl på pladerne, da vi ikke kan acceptere  
reklamationer på synlige fejl og mangler,  
efter pladerne er monteret.

KONTROL VED  
MODTAGELSE

*600 × 1200 mm paller

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.

MEER INFORMATIE

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.com 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

35 600 600
1200
2000
2400

12,0 
 
 
 

112*
112
56
56

≤ 2 ≤ 3

*1200 × 1200 mm pakket

20769


