VERWERKINGSVOORSCHRIFT
WANDEN

HELLENDE DAKEN

In dit verwerkingsvoorschrift leggen we stapsgewijs uit
hoe je het NOISE SHIELD geluidsisolatiepakket monteert.
Het NOISE SHIELD geluidsisolatiepakket wordt gebruikt om
de geluidwering van wanden en hellende daken te verbeteren. Door de hogere geluidwering wordt minder hinder ondervonden van buren- en buitenlawaai. Minder geluidsoverlast betekent meer wooncomfort.
Het NOISE SHIELD pakket is niet zelfdragend en dient als
voorzetsysteem op een dragende constructie te worden aangebracht.

Haast? Bekijk een filmpje met beknopte verwerkingsinstructies.
Scan de qr-code of ga naar merford.
com/noiseshieldfilm

Benodigde hulpmaterialen:
▪▪ Boormachine
▪▪ Verlengde bithouder
▪▪ Boor
▪▪ Zaag
▪▪ Mes
▪▪ Slagpluggen/schroeven >40 mm
▪▪ Gipsplaat 12,5 mm
▪▪ (Gips)plaatschroeven
▪▪ Optioneel: dampremmende folie (bij toepassing
tegen buitenconstructies)

WANDEN
Het pakket kan worden aangebracht op steenachtige gevels, scheidingswanden en binnenmuren (metselwerk, kalkzandsteen
of (gas)beton). Het pakket is daarnaast toepasbaar voor lichte scheidingswanden met houten stijl- en regelwerk of metal-studprofielen. Bij lichte scheidingswanden kunnen de verende regels direct op de houten of metalen stijgen worden geschroefd.
Bij voorkeur en indien mogelijk tussenplaten verwijderen, zodat de spouwruimte zo groot mogelijk wordt.
STAP 1 Randstroken en -regels monteren
Plaats rondom bij de aansluitingen van
de wand de randstroken en verende regels. De regels worden met de achterste strook MDF (met de kleine gaten)
tegen de achterliggende constructie gemonteerd met geschikte schroeven of
slagpluggen (minimale lengte 40 mm).
De regels kunnen worden afgekort met
een hand- of cirkelzaag.
STAP 2 - Tussenregels monteren
Monteer de eerste tussenregel met een
h.o.h. afstand van 570 mm ten opzichte
van de randregel (in verband met het
bevestigen van de eerste laag beplating
op de regels). De volgende regels worden gemonteerd met een h.o.h. afstand
van 600 mm. De laatste tussenregel
monteren op een maximale h.o.h. afstand van 570 mm ten opzichte van de
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randregel. Montage van de regels tegen
de achterliggende constructie, zoals
aangegeven in de vorige stap.
STAP 3 - Absorptieplaten aanbrengen
Plaats de absorptieplaten klemmend
tussen de regels. De breedte van de
absorptieplaten bedraagt 540 mm. De
platen kunnen op maat worden gesneden met een scherp hobbymes. Tijdens
het snijden bij voorkeur de absorptieplaat samendrukken met bijvoorbeeld
een regel of houten lat. Bij buitenscheidingsconstructies over de verende regels een dampremmende PE-folie aanbrengen, naden aftapen.
STAP 4 - Gipsbeplating aanbrengen
Op de verende regels dienen twee lagen
12,5 mm gipskarton of gipsvezelplaten
te worden bevestigd. Hierbij worden

de twee lagen nadenverspringend (in
dezelfde richting of kruislings) aangebracht. De gipsplaten dienen vrij te blijven van de aangrenzende constructies.
De eerste laag beplating kan hierbij
stuitend tegen de randstroken worden
aangebracht. De tweede laag beplating
wordt vrijgehouden van de aangrenzende constructies.
STAP 5 - Naden af kitten
Beplating rondom bij de aansluitingen
van aangrenzende constructies afkitten
met de bijgeleverde kit (verbruik circa
0,25 koker per meter). Beplating kan
worden afgewerkt met gipsafwerkingsproducten. Stucwerk dient rondom bij
de aansluitingen van de wand te worden ingesneden en afgekit. Plinten dienen vrij te blijven van de vloer, desgewenst afkitten.
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1. Detailaanzicht van een randstrook en -regel.
Houd de MDF-plaat met de grote gaten aan de
voorzijde.
2. Monteer de tussenregels met een h.o.h. van
600 mm. Monteer de eerste en laatste tussenregel op een maximale h.o.h. afstand van 570
mm t.o.v. de randregels.
3. Plaats de absorptieplaten klemmend tussen
de regels.
4. Plaats de gipsplaten nadenverspringend t.o.v.
de achterlaag.
5. Kit de beplating af bij de randen.
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HELLENDE DAKEN
Het pakket kan worden aangebracht aan de binnenzijde van hellende dakconstructies. Hierbij wordt het profielsysteem tussen de
gordingen tegen het dakbeschot of thermisch isolerende dakelement aangebracht. De achterliggende constructie dient een schroefbaar plaatmateriaal van ten minste 9 mm dik te zijn. Bij een kierend dakbeschot of lichte thermisch isolerende dakelementen met
dunnere onderplaat dient eerst een constructieplaat te worden aangebracht. Hiertegen wordt het profielsysteem gemonteerd.
STAP 1 Randstroken en -regels monteren
Plaats rondom bij de aansluitingen bij
wanden en gordingen de randstroken
en verende regels. Monteer de tussenregels verticaal of horizontaal met een
maximale h.o.h. afstand van 600 mm.
Montage van de regels tegen de achterliggende constructie zoals aangegeven bij stap 1 op de vorige pagina van
dit blad.

STAP 3 Rachelwerk aanbrengen
Haaks over de verende regels houten
rachels aanbrengen, met een h.o.h. afstand die geschikt is voor de montage
van de gipsplaten tegen een hellend
dak. Houten rachels vrijhouden van
aansluitingen bij wanden en gordingen.
Over de houten rachels een dampremmende PE-folie aanbrengen, naden aftapen.

STAP 2 Absorptieplaten aanbrengen
Plaats de absorptieplaten klemmend
tussen de verende regels. De breedte
van de absorptieplaten bedraagt 540
mm. De platen kunnen op maat worden gesneden met een scherp hobbymes. Tijdens het snijden bij voorkeur
de absorptieplaat samendrukken met
bijvoorbeeld een regel of houten lat.

STAP 4 Gipsbeplating aanbrengen
Op de houten rachels dienen twee lagen 12,5 mm gipskarton te worden
bevestigd. Hierbij worden de twee lagen nadenverspringend (in dezelfde
richting of kruislings) aangebracht. De
gipsplaten dienen vrij te blijven van de
aangrenzende constructies.

STAP 5 Naden af kitten
Beplating rondom bij de aansluitingen
van aangrenzende constructies afkitten
met de bijgeleverde kit. Het verbruik
bedraagt circa 0,25 koker per meter.
Beplating kan worden afgewerkt met
gipsafwerkingsproducten.
Stucwerk
dient rondom bij de aansluitingen van
de wand te worden ingesneden en
afgekit. Plinten dienen vrij te blijven
van de aansluitingen bij wanden en
gordingen; desgewenst ook afkitten.

1. Plaats de randstroken en tussenregels.
2. Klem de absorptieplaten tussen de verende
regels. Snijd de platen indien nodig op maat
met een scherp hobbymes.
3. Breng houten rachels aan (haaks t.o.v. de
verende regels).
4. Bevestig twee lagen gipskarton aan de houten
rachels.
5. Kit de beplating af bij de randen.
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LEES OOK DE ALGEMENE BOUWRICHTLIJNEN OP DE ACHTERZIJDE!
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Algemene richtlijnen
Om het bouwproces optimaal te laten verlopen, is het van
belang goede voorbereidingen te treffen voor het aanbrengen van de geluidsisolatie, zodat het beste resultaat wordt
verkregen.
▪▪ Voordat er met de montage gestart kan worden, moet de
ruwbouw wind- en regendicht alsmede opgeruimd en bezemschoon zijn.
▪▪ Buitenmuren die worden voorzien van geluidsisolatie, dienen beschermd te zijn tegen doorslaand en optrekkend
vocht.
▪▪ Basisconstructies dienen kierdicht te zijn gemaakt met
massieve materialen zoals cementmortel of plaatmateriaal (gips- of houtachtig). Voor afdichting van naden geen
purschuim gebruiken, maar elastisch blijvende kit.
▪▪ NOISE SHIELD-pakketten dienen droog te worden opgeslagen.

HULP NODIG? acousticmaterials@merford.com | tel. 0183 675 040

