VERLAAGD PLAFOND MET VINYL INLEGTEGELS
PRODUCTTYPERING
Verlaagd plafond met vinyl inlegtegels
Dit systeemplafond bestaat uit Vinylplaten en een draagsysteem van stalen profielen. De platen liggen los in de profielen en
kunnen daardoor eenvoudig worden gedemonteerd in verband met eventuele reparaties of controle van de installaties boven het
plafond.
De moduulmaten zijn 600 x 600 mm of 600 x 1200 mm. Dit zijn de h.o.h. maten van de profielen. De afmeting van de plaat is
hierop aangepast. Bij wandaansluitingen is het gemakkelijk passtukken te maken.
VORMGEVING EN AFMETINGEN
De plafonds zijn zo opgebouwd dat er een strak en vlak plafond gecreëerd wordt.

Een plafond bestaat uit:
1.
2.
3.
4.

Hoeklijn
Plaatdragend T-profiel
Vinylplaat
Ophangsysteem

Oppervlakte

Plaattypes:
●
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De basis van de inlegtegels is een 9,5mm Type A gipskartonplaat die aan één zijde voorzien is van een vinyllaag. Dit vinyl is in 3
verschillende designs te verkrijgen: standaard, naturel en LaCiel. De platen zijn in de afmetingen 595x595 mm en 595x1195 mm
te verkrijgen. Het vinyl is wit gekleurd en licht gestructureerd, hierdoor geen verdere afwerking meer nodig.
In enkele speciale gevallen, zoals zwembaden, is er de mogelijkheid om de achterzijde van de platen te laten voorzien van
aluminium folie.

Achterconstructie
Ophangdraad met hangers:
● Het ophangdraad en de hangers worden op de gewenste hoogte opgehangen en deugdelijk bevestigd aan de
vloerconstructie.

Plaatdragend profiel:
● De Vinylplaten worden aangebracht in T-profielen, deze kunnen in diverse kleuren geleverd worden. Deze profielen hebben
normaal een zichtbare breedte van 15 of 24 mm (Lafarge Gips heeft deze profielen niet in het assortiment).

Montage van de vinylplaten
Aanbrengen vinylplaten
De platen worden los op de T-profielen gelegd, voor een goede verwerking is het van belang om de volgende maten in acht te
nemen.
De minimale afstand van hoofdconstructie tot onderkant van het plafond is 150 mm. De Vinylplaten kunnen zonder problemen
worden uitgenomen. De minimale afstand van de installaties tot de onderzijde van het plafond is 55 mm.
Oppervlaktebehandeling
Oppervlaktebehandeling is niet noodzakelijk omdat het vinyl geen behandeling meer verreist.
Reinigen
Het schoonhouden van het oppervlak kan geschieden met een zachte zeepoplossing.
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