
Handleiding GP22 VO plafond

De belangrijkste onderdelen van het plafondsysteem:
plafondpanelen: breedte 600 mm, dikte 22 mm, - kantlatten en klossen 
stalen I profielen - steenwol isolatieplaten: RockSono Solid Black, dikte 65 mm.

Inhoud: A. Transport en opslag |  B. Verwerking en montage | C. Afwerking

Transport naar het werk
De elementen en accessoires dienen op het werk bij een 
relatieve luchtvochtigheid tussen 40% en max. 70 %, vlak 
en beschermd tegen optrekkend vocht te worden opgeslagen. 
Oplegging op minimaal 3 ribben 100 mm x 100 mm (deze 
worden niet meegeleverd). Er mogen maximaal 3 pakketten 
op elkaar worden gestapeld.

A. Transport en opslag 
Beschadigingen gipskarton
De plafondpanelen niet over elkaar heen schuiven, dit 
voorkomt beschadiging van de gipskartonplaat. Advies 
is de platen te kantelen en daarna te tillen. Eventuele 
beschadigingen repareren met (vezelversterkt) voegmiddel. 

De GP22 VO (22 mm dikte) is een strak 
plafondsysteem zónder contact met de 
bovenliggende verdieping, met vrije overspanning 
tot 4.15 m. De rechthoekige 600 mm brede GP22 
elementen zijn samengesteld uit een 2,5 mm  

dikke spaanplaat aan weerszijden voorzien van 
een 9,5 mm dikke gipskartonplaat. De GP22 VO 
is brandwerend, thermisch isolerend en hoog 
geluidsisolerend.



max. 600 mm bedragen. De kantlat is aan de bovenzijde 
voorzien van een sponning. Aan de overspanningszijde van 
het plafond, de richting waarin de stalen I-profielen worden 
gemonteerd, haakt men een houten klos over de sponning 
van de kantlat.

2. Klossen
Eventueel de eerste klossen inkorten aan de hand van
plafondplaatverdeling. De plafondelementen worden
gedragen door de stalen I-profielen. Deze liggers rusten op
klossen die op de kantlat hangen. Plaats nu aan beide zijden
de klos op de kantlat zodat hierop het eerste profiel kan
rusten.

3. Profielen op maat maken
Lengte profiel = kamerbreedte minus 2x14 mm.
De koppen van de stalen I-profielen dienen onder een 
schuinte van 70° te worden afgekort (zie detail 2).

4. Eerste element en profiel
•   Bij een brandeis dient nu eerst het steenwol tegen de 

bovenliggende constructie te worden geschroefd met 
spaanplaatschroeven Ø 6 x 120 mm en rozetten, h.o.h. ca. 
1000 mm (zie detail 3 ).

•   Bij een geluidseis kan het steenwol op de plafondelementen 
komen te liggen (zie detail 3 en 4).

Om te voorkomen dat een element bij plaatsing gaat 
doorbuigen wordt van tevoren het stalen I-profiel in het 
element geschoven (de smalle flens schuift tussen de 
gipsplaten). De combinatie wordt nu, eventueel met een 
platenlift, in een keer geplaatst. Plaats direct een tweede 
paar klossen, zodat het I-profiel goed blijft hangen. Dit eerste 
plafondelement wordt aan de lange zijde en aan de kopse 
kant met 40 mm lange (gefosfateerde) schroeven onderin de 
kantlat vastgezet.

5. Tweede element en volgende
De montagevolgorde aanhouden zoals beschreven onder punt 
1 t/m 4. Zet de plafondelementen eventueel aan de kopse 
kant vast in de kantlat met een 40 mm lange schroef zodat 
een eenmaal geplaatst element niet uit het profiel gestoten 
kan worden of de naad open kan gaan staan.

6. Laatste element
Laatste element De restmaat opmeten en uit een standaard 
element een paselement zagen. Het element, eventueel 
met de isolatie erop, over het stalen I-profiel schuiven en 
vastzetten onder de kantlatten.

7. Afdichting naden
Afdichting naden Aansluiting tussen plafondelement en 
muur: 
- Of afsmeren met gips 
-  Of dichtkitten en plint toepassen 
Onderlinge naden plafondelementen afwerken met kit 
of dichten met een wapeningsband en (vezelversterkt) 
voegmiddel. Wanneer de naden van de plafondelementen 
dichtgezet worden wordt nadrukkelijk geadviseerd de 
elementen onderling te verlijmen met FAAYFIX.
 
Ophangen van zware voorwerpen
Bij een maximale vrije overspanning van max. 4,15 m. is een
max. belasting in het midden van het stalen I-profiel 
toegestaan van 7 kg, of 14 kg verdeeld over twee I-profielen. 
Bij een belasting van max 14 kg zorgt een multiplex plaat 
van 18 x 200 x 595 mm voor voldoende drukverdeling.

• Bij brandeis max 7 kg.

Doorvoeropeningen voor installatie 

  Detail 3 - Koppeling doorsnede breedte bij brandeis / geluidseis

steenwol met glasvlies

klos I-liggerkantlat voorzien 
van airexband

   Detail 4 - Koppeling doorsnede breedte bij geluidseis

klos I-liggersteenwol met 
glasvlies

    Detail 2 - Wandaansluiting, doorsnede lengte

steenwol met glasvlies

klos I-profielkantlat voorzien 
van airexband

(vezelversterkt) 
voegmiddel/kit/

kit+plint

B. Verwerking en montage 
Algemeen
De montage dient te geschieden nadat het gebouw wind- 
en waterdicht is. De wanden waarop de draagconstructie 
voor het plafond gemonteerd wordt dienen vlak te zijn. 
Bouwdelen waar het plafond op aansluit dienen conform 
rapporten bouwfysisch vergelijkbare eigenschappen te 
hebben.

Verlijming elementen
-  Bij de toepassing van GP22 VO in natte ruimtes dienen 

de panelen (A-gipsplaten te herkennen aan de groene 
kartonkleur) onderling verlijmd te worden met FAAYFIX. 

-  Wanneer de naden van de plafondelementen dichtgezet 
worden, wordt nadrukkelijk geadviseerd de elementen 
onderling te verlijmen met FAAYFIX. 

Indien er stuiknaden in het plafond voorkomen, deze 
eerst voorzien van een schuine kant. We adviseren om een 
reststuk GP22 boven op het plafond te leggen ter plaatse van 
de stuiknaad (reststuk verlijmen met FAAYFIX, zie detail 5). 
Zie voor afwerking paragraaf C.

Verdeling elementen
Bepaal voor de montage de plaats en de maat van het (de) 
paselement(en). De werkende breedte van het standaard 
element is 600 mm. Meestal wordt gekozen voor een 
symmetrische plafondindeling waarbij de paselementen 
aan het begin en het eind worden geplaatst. Eventuele 
stuiknaden niet in één lijn monteren, maar in halfsteens 
verband, minimaal 600 mm van elkaar laten verspringen. 
Elementen kunnen met standaard timmergereedschap op 
maat gemaakt worden.

De maatvoering
De maatvoeringslijnen voor het monteren van de kantlatten 
op de wand kunnen op de volgende wijze worden 
aangebracht;

1.  Bepaal de hoogtepositionering van de onderzijde van 
het GP22 VO (onderzijde bovenliggende constructie tot 
onderzijde plafond is minimaal 202 mm, zie detail 2). 
Reserveer bij de hoogtebepaling voldoende ruimte voor 
leidingdoorvoer tussen bestaande constructie en het aan te 
brengen plafond.

2.  Bepaal de hoogtepositionering van de onderzijde van 
de doorgaande kantlat. Onderkant plafond plus 22 mm, 
gemeten vanaf de vloer.

3.  Zet deze hoogtemaat rondom uit in de betreffende ruimte 
met een waterpasinstrument, laser of theodoliet.

Montage plafondpanelen
1. Kantlatten
Bij het GP22 VO brengt men rondom in de ruimte tegen de 
wanden een vuren kantlat aan. De onderkant van de kantlat 
correspondeert met de maatvoeringslijn. De kantlat wordt 
bevestigd met behulp van nagels, schroeven of slagpluggen. 
De hart-op-hart afstand van de bevestigingsmiddelen mag 
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    Detail 1 - Wandaansluiting, doorsnede breedte

(vezelversterkt) 
voegmiddel/kit/

kit+plint

kantlat voorzien 
van airexband

steenwol met glasvlies
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Kleine doorvoeren voor bijvoorbeeld centraaldozen en 
inbouwspots kunnen bij het plafondsysteem GP22 VO vanaf 
100 mm uit de elementrand worden gemaakt. 
Voor CV leidingen e.d., die vlak langs de wand lopen, kan 
de kantlat worden onderbroken en het plafondelement 
plaatselijk worden ingekeept. 

Installatievolgorde:
1.  Installatie voorbereiden tot aan of tot en met de 

aansluiting van armatuur of centraaldoos.
2. Sparing in het plafondelement maken.
3. Plafondelement en profiel plaatsen.
4.  Armatuur of centraaldoos aansluiten op leidingsysteem en 

vastzetten.
5.  Isolatie aanbrengen. Voor grote doorvoeropeningen 

moeten speciale voorzieningen getroffen worden uit 
oogpunt van geluidsisolatie en brandwerendheid. 

•  Bij brandeis dienen doorvoeringen brandwerend te worden 
afgedicht conform verwerkingsvoorschriften leverancier 
afdichtingsmaterialen.

 reststuk ± 120

(A) (B)

    Detail 5 - Struiknaad GP22 element, doorsnede breedte afgeschuinde kant

C. Afwerking 
Conform verwerkingsvoorschriften leverancier 
afwerkingsmiddel. 

Afwerken plafondelementen met facetkant
-  Oneffenheden en kieren vullen met (vezelversterkt) 

voegmiddel en daarna vlakschuren.  
Of:  dichtzetten met (overschilderbare) kit. Hierbij blijven 
naden in zicht. 

-  Afhankelijk van gewenste afwerkingsklasse eventueel 
nabehandelen met jointfinisher en opnieuw schuren.

-  Voor een gelijkmatige zuigende ondergrond het plafond 
voorbehandelen met een primer.

- Afwerken met een niet alkalische dekkende verf.

Afwerken plafondelementen met afgeschuinde kant
Dit plafond kan naadloos worden afgewerkt met een vlakheid 
volgens DIN 18202. 
-  Naden afwerken met een wapeningsband en (vezelversterkt) 

voegmiddel.
-  Eventuele oneffenheden vullen met (vezelversterkt) 

voegmiddel.
- Gevulde naden en oneffenheden schuren.
-  Afhankelijk van de gewenste afwerkingsklasse eventueel 

nabehandelen met jointfinisher en daarna opnieuw 
schuren.

-  Voor een gelijkmatige zuigende ondergrond het plafond 
voorbehandelen met een primer.

- Afwerken met een niet alkalische dekkende verf.

Afwerken plafondelementen voorzien van vinyl
Plafondelementen die zijn voorzien van een vinylfolie
alleen nog reinigen met water en zeep. Worden deze 
elementen toegepast in een ruimte met een hoge 
dampbelasting dan dienen de naden tussen de elementen te 
worden afgekit.

Dilataties
In het plafond dienen dilatatievoegen te worden opgenomen 
in de volgende situaties: 
- als in de ruwbouw dilataties zijn opgenomen;
-  bij overgang tussen twee of meer verschillende 

ruwbouwstructuren;
- in natte cellen h.o.h. max. 4 m1 een dilatatie; 
-  bij plafonds met lengte > 10 m1 , h.o.h max. 10 m1 een 

dilatatievoeg (elementen niet strak tegen elkaar schuiven 
maar 2-3 mm ruimte houden; de elementkoppeling alleen 
ter plaatse van de dilatatie niet verlijmen en ruimte 
opvullen met elastisch blijvende kit) of dilatatieprofiel 
aanbrengen (zie verwerkingsvoorschriften leverancier 
dilatatieprofiel). De dilatatie dient te worden doorgezet tot 
in de definitieve afwerklaag.

A)  Verlijmen met FAAYFIX en afwerken met een wapeningsband  
en (vezelversterkt) voegmiddel.   

B) FAAYFIX lijm


