
Stap voor stap een  
  scheidingswand van 
Faay plaatsen
Zoekt de klant een oplossing voor het monteren van een strakke en schroefvaste wand? En wil de klant wanden 
die snel en eenvoudig te plaatsen zijn? Dan kun je bij de situatie passende wandsystemen kiezen. KlusVisie 
besprak eerder mogelijkheden die aardig wat montagetijd vragen. Faay biedt inmiddels een snel te plaatsen 
binnenwandsysteem. KlusVisie stelde de werkplaats beschikbaar en ging met Faay VP70 aan de slag. Faay 
levert ook qua montage vergelijkbare wandsystemen die je kunt inzetten als een geluidsisolerende wand.

In de werkplaats wordt het VP70-systeem afgeleverd. 

De deelelementen van 70 mm dik kan Faay leveren 

tot een maximale hoogte van 450 cm. We gaan aan 

de slag met 240 cm x 40 cm elementen. Een gereali-

seerde wand kent akoestische eigenschappen van 29 

dB. Tel daarbij op de geluiddempende eigenschap-
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Spanhulzen
Eerst plaatsen we een vuren profielregel op de betonnen vloer. De regel is voorzien van dubbelzijdig tape zodat de regel na precies uitmeten niet meer van z’n 

plek kan komen. Vervolgens boren we om de 40 cm gaten. Indien nodig, kun je onder de profielregel kokosvilt aanbrengen. 

In de boorgaten slaan we 40 cm 6,0 x 50 mm spanhulzen, in dit geval de Powers En Express nails. Een spanhuls is een holle ‘spijker’, gemaakt van een in de 

 lengterichting gevouwen stukje metaal waarbij een flinke naad in de lengte openstaat. je kunt de hulzen met slagpluggen vergelijken. De diameter van het 

boorgat is iets kleiner dan die van de spanhuls. Het beton zet bij het inslaan niet uit want is harder dan het metaal van de huls. Met spanhulzen kun je snel een 

plugloze, sterke klemmende verbinding realiseren.

pen van de originele woningscheidende muur en de 

luchtspouw tussen de Faay-wand en de muur. De 

VP70 is tevens het basiselement voor de woning-

scheidende wand IW200, die een akoestisch isolatie 

van 59 dB biedt en een brandwerendheid van meer 

dan 120 minuten. Het VP70-element dat in dit artikel 

wordt besproken, bestaat uit een massieve kern van 

vlasscheven met aan weerszijden een gipskartonplaat. 

De elementen hebben een hoge schroefvastheid van 

wel 100 kg per spaanplaatschroef en 120 kg per 

houtdraadbout, zonder pluggen. je kunt er onder 

meer een wastafel aan ophangen.
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Het eerste element plaatsen
Vervolgens wordt een halfhouten veer waterpas aan de wand bevestigd. Deze veer past klemmend in de verticale sparing van het eerste element. De lip aan de onderkant 

van het element past klemmend in de sparing van de vloerregel. 

Pijl
op het element geeft Faay de plaatsingsrichting aan. 

op de andere foto is zichtbaar dat het vlas iets uit-

steekt ten opzichte van de gipsplaat. Deze constructie 

is niet alleen functioneel voor de montage maar zorgt 

ook dat de gipsplaat minder snel beschadigt tijdens 

de montage.

Lijmen
De VP70-elementen die we plaatsen, hebben een 

vlaskern die geluidsgolven goed kan verspreiden 

dus neutraliseren. De massieve vlaskern werkt 

Faay af met gipsplaten. Het best zware element 

(34,20 kg/m²) blijkt voor 1 man goed tilbaar. Faay 

levert bij het wandsysteem FaaYFIX; licht brui-

sende PU-constructielijm. op de koker plaatsen 

we een lijmtuit met dubbele lijmopening. Deze 

brengt aan twee zijden tegelijk een lijmrups aan 

in de speciale verengroef. optimale verlijming van 

het element is op deze wijze gegarandeerd.
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Spaanplaat verbindingsveer plaatsen 
Vervolgens slaan we behoedzaam spaanplaatverbindingsveren in de uitsparing van 

de vloerregel, het element en de plafondregel. 

omdat het bij de montage van deze wanden gaat om een sterke geluidsreduc-

tie, wordt vaak een nieuw plafond gerealiseerd waarop isolatie komt te liggen, 

een doos-in-doosconstructie. Bij deze klus is dat niet het geval. De foto met de 

plafondplaat is dan ook bedoeld om te laten zien hoe je zo’n aansluiting van een 

element op een plafondplaat kunt realiseren. 

Naadloos
Het volgende element zetten we vast in de vloer- en bovenprofielen en wordt 

klemmend in de spaanplaatverbindingsveer gedrukt. Dankzij de afgeschuinde 

kanten passen de gipsplaten naadloos tegen elkaar. De elementen vormen nu een 

geheel en zullen na afwerking geen krimpnaden veroorzaken in een afwerklaag. 

Dit kan zonder gaasband.
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De hoek om
ook het plaatsen van een element haaks op een ander element is snel te rea-

liseren. We maken eerst een profielregel aan de vloer vast. Daarna schroeven 

we een halfhouten regel waterpas vast met spaanplaatschroeven aan het 

element. Het haakse element plaatsen we klemmend in de vloer- en element-

regel. Het element wordt vervolgens aan de andere zijde met spaanplaat-

schroeven gefixeerd.
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Elektra
We boren met een gatenzaag de 

sparing voor de wanddoos en verwijde-

ren het materiaal. Vervolgens kan de 

leiding worden getrokken en de doos 

vastgezet. De wand is nu gereed voor 

verdere afwerking, denk aan het plaat-

sen van plinten en het opbrengen van 

een afwerklaag zoals verf, sierpleister, 

tegels, behang, glasvlies of stucwerk.

Meer informatie: www.faay.nl

Kanalen
De elementen zijn voorzien van schachten voor flexibele leidingen. De schachten zitten altijd op dezelfde plek. je kunt dus snel de positie uitmeten waar je een 

wanddoos wilt monteren.
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