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	Acaplan TM akoestisch paneel
De Acaplan akoestische panelen zijn bij uitstek geschikt voor 
het vervaardigen van naadloze akoestische plafonds en worden 
toegepast als pleisterdrager voor de Acanor (biologische) 
akoestische pleister. De Acaplan akoestische panelen kunnen 
worden aangebracht op:
1. vormvaste, schone en droge constructieve ondergronden
2. een (ophang) inlegsysteem (grid)
3. een verlaagde draagconstructie of direct tegen een hoofd   
   draagconstructie aangebracht 60/27 systeem.

 Eigenschappen
• Na montage naadloos
• Licht van gewicht
• Eenvoudig te verwerken (snijden)
• Eenvoudig te monteren
• Stompe rand uitvoering
• Geen vervuiling door luchtconvectie
• Horizontaal en verticaal toepasbaar
• Leverbaar voor ruimtes met een droge of 
   met een verhoogde luchtvochtigheid

 Technische gegevens
• Alpha w       : 0,7 - 0,9
• Warmte geleidingsvermogen     : λd 0,037 W/(mk)EU
• Brandwerendheid (Euroklasse EEA)   : A2-s1,d0
• Soortelijke massa      : ca. 3,21 kg/m2
• Relatieve luchtvochtigheid (max)     : 95%

 Formaat

Levering in de vorm van homogene plaat met vlies
Kantenprofiel stomp
Dikte (mm) afhankelijk gestelde eisen
Afmeting 600 x 1200 mm /1200 x 

1200 mm

 Algemene montage richtlijn 14.1
De Acaplan akoestische panelen kunnen eenvoudig met een 
afbreekmes op maat worden gesneden en met een minimale 
vertanding van 15 cm in verband worden gemonteerd. 

De langsnaden van de Acaplan panelen in de lengte richting 
van het invallende licht plaatsen. Zorg ervoor dat het witte 
vlies altijd aan de zichtzijde komt. Na het op maat snijden, 
de panelen en plaatranden stofvrij maken. Tijdens de mon-
tage de paneelranden (d.m.v. een niet onderbroken kitril die 
met een standaard  V-tuit is aangebracht -pag.3-) voorzien 
van Acakit en de panelen nauwsluitend tegen elkaar laten 
aansluiten. Zorg er voor dat er geen hoogteverschil tussen 
de platen onderling aanwezig is. Direct na het aanbrengen 
van de Acakit de plaat monteren en de plastische, uitwel-
lende Acakit met een plamuur- of spackmes verwijderen.

                

 Verlijming op de constructieve ondergrond
De Acaplan akoestische panelen kunnen alleen op vorm-
vaste, schone en droge ondergronden worden aangebracht. 
Op de stofvrije zijde van de onderkant van de panelen 
Acacoll aanbrengen. Hierbij de lijm in verticale rillen “venti-
lerend” – in de lengterichting van het paneel - aanbrengen 
met een onderlinge afstand tussen de lijmrillen van ca. 10 
cm. De Acacoll niet met “dotten” aanbrengen. Indien de 
ondergrond zich hiertoe leent (bijvoorbeeld bij gipskar-
ton- of gipsvezelplaten) is het aan te bevelen om naast de 
lijmverbinding de akoestische panelen ook met snelbouw-
schroeven te bevestigen. Aanbevolen wordt om het paneel 
direct na het aanbrengen van de Acacoll te verlijmen en 
met behulp van een schuimrubberblok gelijkmatig en vlak 
aan te duwen. De panelen mogen niet “vooruit werkend” 
van Acacoll worden voorzien. De montage moet plaatsvin-
den voordat er sprake is van huidvorming van de Acacoll 
montagelijm.
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� Montage op een 60/27 systeem
Ongeacht of het 60/27 systeem als verlaagd plafond is 
uitgevoerd of rechtstreeks onder de hoofdconstructie is 
aangebracht dient tijdens de montage van het systeem 
rekening te worden gehouden met de afmetingen van de 
Acaplan akoestiche panelen (zie technische gegevens). Zorg 
er voor dat de lengterichting van de Acaplan panelen haaks 
op het frame en in de lengte richting van de lichtinval kun-
nen worden aangebracht. Evenals bij de montage op grid 
dienen de profielen voor het aanbrengen van de panelen 
geheel ontvet te worden. Aansluitend op het het plafond- 
en randprofiel een lijmrand aanbrengen met Acacoll en na 
het aanbrengen van de Acaplan panelen met snelbouw-
schroeven bevestigen. Voor de onderlinge bevestiging van 
de Acaplan panelen verwijzen we u naar bovenstaande 
algemene informatie.� Montage op grid

Na het verwijderen van de bestaande inlegplaten kan het 
ophangsysteem, inclusief lampen en luiken, geheel intact blijven. 
Om van een goede bevestiging verzekerd te zijn dienen per 
inlegvlak van 600 bij 1200 mm 3 doorzakprofielen te worden 
aangebracht. (zie afbeelding). Indien noodzakelijk dient het op-
hangsysteem ter plaatse van de lijmverbinding vetvrij te worden 
gemaakt. Aansluitend kunnen de hoofd- en tussenprofielen 
– per aan te brengen plaat- met  Acacoll van een lijmrand wor-
den voorzien en met behulp van snelbouwschroeven op het 
doorzakprofiel worden bevestigd. Voor de onderlinge bevesti-
ging van de Acaplan panelen verwijzen we u naar bovenstaande 
algemene informatie.

� Het afvoegen
Om het aftekenen van de panelen in de Acanor akoesti-
sche pleister te beperken dienen de schroefgaten en pa-
neelranden nauwgezet te worden afgevoegd. Maak daartoe 
na het monteren van de Acaplan panelen en na droging van 
de (onderlinge) verlijming het oppervlak stofvrij.  De aan-
sluitingen op wanden, luiken en lampen etc., (terugliggend) 
afkitten met Acakit.

Na droging van de Acakit de schroefgaten en paneelnaden 
afvoegen met Acafill akoestiche reparatie- en afvoegmate-
riaal. Aansluitend, na droging, de reparaties en afvoegbanen 
vlak schuren. Controleer tijdens het schuren met regel-
maat de vlakheid met behulp van een breed plamuur- of 
spackmes. Tijdens het schuren wordt volgens de geldende 
richtlijnen het dragen van een stofmasker en veiligheidsbril 
aanbevolen.
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�  Algemene voorwaarden
Materiaal technische eigenschappen kunnen alleen worden 
gegarandeerd indien gebruik wordt gemaakt van alle onder-
delen van Acanor akoestische systemen en uitvoering wordt 
gegeven aan alle facetten zoals deze in de adviezen van 
AcoustIQ worden genoemd. Onze technische merkbladen 
en datasheets zijn - onder voorbehoud van wijzigingen en 
behoud van alle rechten - opgemaakt volgens de laatste 
stand van de techniek. De gegevens over verbruik en hoe-
veelheden zijn onder ideale omstandigheden bepaald en die-
nen derhalve als referentiewaarde te worden gezien. 
AcoustIQ levert uitsluitend volgens haar algemene leverings-
voorwaarden. Vraag een nieuw exemplaar aan als u deze nog 
niet bezit.
     AcoustIQ is een onderdeel van Warmteplan BV.

�  Het afwerken
Voor het afwerken van de Acanor akoestische panelen verwij-
zen wij u naar ons technisch informatieblad van de 
Acanor akoestischepleister.

�  Verpakking en verbruik
De Acaplan panelen worden geseald op pallet geleverd. 
Tijdens opslag en montage droog bewaren. De platen mini-
maal 10 cm vrij van het vloeroppervlak houden.
Afhankelijk van de afmeting en vorm van het aan te brengen 
naadloze plafond dient voor het verbruik rekening te worden 
gehouden met een snijverlies van ca: 2 – 7%. 

�  Omstandigheden
De Acaplan akoestische panelen mogen niet worden verwerkt 
bij een lucht- of ondergrondtemperatuur beneden de + 5 °C 
of boven de + 25 °C. Tijdens het monteren moet een snelle 
en/of onregelmatige droging worden voorkomen.

�  Veiligheid
Het dragen van PBM’s, waaronder gehoorbescherming en een 
veiligheidsbril wordt aanbevolen. Indien stof of materiaal in 
contact komt met de ogen deze direct goed uitspoelen met 
leidingwater en aansluitend een arts consulteren. Een actueel 
veiligheidsblad is aanwezig en wordt op aanvraag ter beschik-
king gesteld.

�  Het kitten
Voor het verlijmen van de panelen op de ondergrond of 
voor het verlijmen van de panelen onderling (paneelranden)
dient het kitten met een kitpistool met V-tuit te geschieden.
Het kit dient in een niet onderbroken kitril volledig op het 
grid of op de achterzijde van het paneel en op de paneelran-
den aangebracht te worden.
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�  Toepassingsgebied 

Acafill is een hoogwaardige akoestische reparatie - en afvoeg-
pleister op basis van natuurlijke vezels, lichte vulstoffen en biolo-
gische additieven en maakt deel uit van de geluidzorgsystemen 
van Acanor akoestische (pleister)systemen. Acafill is ontwikkeld 
om mogelijke niveauverschillen van de Acaplan akoestische 
panelen te nivelleren voordat de Acanor akoestischepleister 
wordt aangebracht.
Acafill is binnen toepasbaar. Bij toepassing buiten alleen toepas-
baar in overleg en onder volledig afgeschermde omstandighe-
den.

�  Eigenschappen

Eenvoudig te verwerken met spaan, spack-, plamuurmes of 
spaan.
• Geluiddoorlatend, dampopen en vochtregulerend 
• Na droging eenvoudig, handmatig of machinaal, vlak 
   te schuren
• Kleur: wit en in overeenstemming met de kleur van de 
   Acaplan akoestischepanelen

�  Technische gegevens

• Soortelijke massa (pleister)    :    750 gr/dm3       
• PH (pleister)         :    7 
• Brandklasse pleisterlaag (EN13550-1) :    B 

�  Ondergrond 

De Acafill reparatie - en afvoegpleister kan alleen worden 
toegepast op Acaplan akoestische panelen. Deze dienen droog, 
vlak, strak en aaneensluitend in verband te worden aangebracht, 
conform de oppervlakte beoordelingscriteria groep B. Voordat 
de reparaties en het afvoegen van de naden worden 
uitgevoerd dient de ondergrond droog, vet- en stofvrij te zijn.

�  Verwerking

De Acafill akoestische reparatie - en afvoegpleister voor gebruik 
met een mixer opkloppen en - indien noodzakelijk – leiding-
water toevoegen. Hiermee het pleister op de gewenste dikte 
brengen. Afhankelijk van de vlakheid waarmee de Acaplan 
akoestische panelen zijn aangebracht kunnen de schroefgaten 
en de niveauverschillen tussen de panelen onderling in een of 
twee lagen worden uitgevlakt. Het pleister volledig laten drogen 
en verharden. Aansluitend vlakschuren. Tijdens het schuren de 
vlakheid met behulp van een spackmes controleren. Indien 
mechanisch wordt geschuurd met een handschuurmachine of 

Flex schuurmachine dient ervoor gewaakt te worden dat 
het vlies van de Acaplan akoestische panelen niet wordt be-
schadigd. Na het schuren de ondergrond stofvrij maken.

�  Verpakking en verbruik

De Acafill reparatie - en afvoegpleister is verpakt in em-
mers van 20 kg. Bij een vlakke montage van de Acaplan 
akoestische panelen is het verbruik ca. 100 gr/m².  Het 
verbuik is afhankelijk van het onderlinge hoogteverschil van 
de akoestische panelen en het aantal schroefgaten.
Acafill reparatie - en afvoegpleister is ca: 6 maanden houd-
baar in goed gesloten en ongeopende emmers. De Acafill  
akoestische reparatie - en afvoegpleister dient droog te 
worden opgeslagen bij een minimale temperatuur van + 5 
°C. Bij voorkeur vrij van de vloer op houten pallets opslaan.

�  Droogtijd 

Acafill akoestische reparatie - en afvoegpleister mag 
niet worden aangebracht bij een lucht- of onder-
grondtemperatuur beneden de + 5 °C of boven 
de + 25 °C.Tijdens het verwerken moet een snel-
le en/of onregelmatige droging worden voorkomen. 

�  Veiligheid

Acafill akoestische reparatie- en afvoegpleister bevat geen 
gevaarlijke of bijtende stoffen. Het dragen van PBM’s, 
waaronder een veiligheidsbril wordt aanbevolen. Indien de 
Acafill akoestische reparatiepleister in contact komt met 
de ogen deze direct goed uitspoelen met leidingwater en 
aansluitend een arts consulteren. Een actueel veiligheidsblad 
is aanwezig.

� Algemene voorwaarden

Materiaal technische eigenschappen kunnen alleen wor-
den gegarandeerd indien gebruik wordt gemaakt van alle 
onderdelen van Acanor akoestische systemen en uitvoering 
wordt gegeven aan alle facetten zoals deze in de adviezen 
van AcoustIQ worden genoemd. Onze technische merk-
bladen zijn - onder voorbehoud van wijzigingen en behoud 
van alle rechten - opgemaakt volgens de laatste stand van 
de techniek. De gegevens over verbruik en hoeveelhe-
den zijn onder ideale omstandigheden bepaald en dienen 
derhalve als referentiewaarde te worden gezien. AcoustIQ 
levert uitsluitend volgens haar algemene leveringsvoorwaar-
den. Vraag een nieuw exemplaar aan als u deze nog niet 
bezit.
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�  Toepassingsgebied 

Acanor is een hoogwaardige akoestischepleister op basis van 
cellulosevezels, lichte vulstoffen en biologische additieven en 
maakt deel uit van de geluidzorgsystemen van Warmteplan’s 
akoestische (pleister)systemen. Acanor is met een wormpomp 
of trechterpistool in een of meerdere lagen aan te brengen op 
de Acaplan akoestische panelen.
Acanor is binnen toepasbaar. Bij buitentoepassing alleen in 
overleg en onder volledig afgeschermde omstandigheden.

�  Eigenschappen

• Machinaal te verwerken.
• Dampopen en vochtregulerend karakter.
• Kleuren op aanvraag leverbaar
• Zéér fijn gestructureerd oppervlak

�  Technische gegevens

•  Ssoortelijke massa (pleister)     : 0,8 kg/dm3   
•  PH (pleister) Neutraal)    : 7 
•  Alpha-w, op 17 mm Acaplan (G), 
    Plenum 200 mm met Flex CL 60 mm : 0,9
•  Alpha-w, op 17 mm Acaplan (LG), 
    Plenum 200 mm  :   0,7
•  Brandklasse pleisterlaag (EN13550-1) : B 
    Brandklasse Acaplan plaat (EN13550-1) : B

�  Ondergrond 

Acanor is speciaal ontwikkeld als akoestische en decoratieve 
eindafwerking op Acaplan akoestische panelen. De Acaplan 
akoetsiche panelen dienen vlak, strak en aaneensluitend in ver-
band te worden aangebracht, conform de oppervlakte beoor-
delings-criteria groep B. Door middel van schroeven en lijmen 
aan de constructieve ondergrond  bevestigen en onderling met 
Acacoll verlijmen. Houdt tijdens de montage van de Acaplan 
panelen rekening met de lichtinval in het vertrek en monteer 
de langsnaden in de richting van het invallende licht. Voor de 
overige aanbevelingen zie onze montage-instructie 14.1.

�  Voorbehandeling

Acanor alleen aanbrengen op ondergronden die droog, schoon, 
vlak, draagkrachtig en vormvast zijn.

Ondergronden zoals gipskartonplaten, beton etc. eerst 
repareren en na droging voorstrijken met een kwartshou-
dend voorstrijkmiddel in de kleur van de aan te brengen 
Acanor akoestischepleister. Op dit type ondergronden kan 
echter geen hoge geluidsabsorberende waarde worden be-
reikt, zoals dit wel het geval is als de Acanor wordt aange-
bracht op de Acaplan akoestische panelen. Na montage van 
de Acaplan panelen dienen de aansluiteningen op wanden 
en andere elementen, zoals lampen, luiken en profielen etc., 
terugliggend afgekit te worden met een Acakit. Na droging 
deze en alle paneelnaden afvoegen met met Acafill repara-
tie-/afvoegmateriaal. Na droging en volledige verharding van 
de Acafill de reparatiebanen en reparatieplekken (bv. van 
de schroefgaten) volledig vlakschuren en stofvrij maken.

BOUWOPLOSSINGEN VOOR EEN AANGENAME RUIMTEAKOESTIEK 

�   Verwerking

Voor het aanbrengen van de Acanorpleister alle bouwde-
len, die niet afgewerkt behoeven te worden, met papier of 
plasticfolie maskeren. Hierbij het plakband ca: 2 mm van het 
te bespuiten oppervlak vrijhouden. Het verdient aanbeve-
ling eerst een proefvlak(je) te maken. Hierbij is het aan te 
bevelen de structuurlaag in meerdere dunne lagen op te 
bouwen.
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  vervolg verwerking

De verwerking vindt plaats met een (spack) wormpomp in-  
stallatie. Voor het aanbrengen van de fijne structuurlaag de 
wormpomp op de laagste stand zetten zodat met weinig mate-
riaal en veel luchtopbrengst wordt gespoten.
Daarnaast kan gekozen worden om de Acaplan panelen eerst 
van een meslaag te voorzien. Het voordeel hiervan is een gelijk-
matig zuigende pleisterlaag die de aftekening van de paneelna-
den nog verder beperkt. Voor een aan te brengen meslaag de 
Acanor dikker en gelijkmatig opbrengen. Hiervoor de worm-
pomp op een maximale materiaalopbrengst instellen. Direct na 
het aanbrengen van het pleister deze met behulp van een 
roestvaststalen spackmes afmessen. Indien gewenst kan met 
een roestvaststalen spaan of - spackmes worden nagepleisterd 
met behulp van een celluloseoplossing, die tijdens het pleisteren 
met een blokkwast op de spaan of het spackmes wordt aange-
bracht. Tijdens de plastiche fase kunnen spaan- en messlagen 
niet worden weggekwast. Deze na verharding en volledige dro-
ging vlak schuren. Het drogen kan afhankelijk van temperatuur 
en luchtvochtigheid een tot meerdere dagen duren. Het ver-
dient aanbeveling de werkplek te verwarmen tot ca: + 20 °C 
en goed te ventileren en indien noodzakelijk m.b.v. een bouw-
droger te ontvochtigen.

Na het volledig “vlak” schuren van de meslaag de ondergrond 
stofvrij maken en -zoals bovenstaand beschreven- van een fijne 
structuurlaag voorzien. Na verwerking dient de Acanor 
akoestischepleister te voldoen aan groep 4 van de oppervlakte 
beoordelingscriteria. De alpha-w zal, na het aanbrengen van een 
mes- en korrellaag, ca. 0,7 bedragen.

    Verpakking en verbruik

Acanor akoestischepleister is verpakt in emmers van 20 kg.  
Afhankelijk van de ondergrond is het verbruik:
- Op Acaplan akoestische panelen ca: 3,2 kg/m². 
- Op akoestische spuitpleister (sprayplan): ca: 1,5 - 3 kg/m².
- Op voorbehandelde gipskarton platen en beton: ca; 1,4 kg/m².
Acanor is beperkt houdbaar in goed gesloten en ongeopende 
emmers. De Acanor akoestischepleister dient droog te worden 
opgeslagen bij een minimale temperatuur van + 5 °C. Bij voor-
keur vrij van de vloer op houten pallets opslaan. 

BOUWOPLOSSINGEN VOOR EEN AANGENAME RUIMTEAKOESTIEK

    Droogtijd

Acanor akoestischepleister mag niet worden aangebracht bij 
een lucht- of ondergrondtemperatuur beneden de + 5 °C 
of boven de + 25 °C. Tijdens het verwerken moet een 
snelle en/ of onregelmatige droging worden voorkomen. 
Acanor akoestischepleister wordt met pure minerale en kal-
kechte verfstoffen gekleurd. Om kleurverschil te voorkomen 
dient het materiaal onderling goed gemengd te worden.

    Veiligheid

Acanor akoestischepleister bevat geen gevaarlijke of bijtende 
stoffen. Het dragen van PBM’s, waaronder gehoorbescher-
ming en een veiligheidsbril wordt aanbevolen. Indien de Aca-
nor accent akoestischepleister in contact komt met de ogen 
deze direct goed uitspoelen met leidingwater en aansluitend 
een arts consulteren. Een actueel veiligheidsblad is aanwezig.

 Algemene voorwaarden

Materiaal technische eigenschappen kunnen alleen worden 
gegarandeerd indien gebruik wordt gemaakt van alle onder-
delen van Acanor akoestische systemen en uitvoering wordt 
gegeven aan alle facetten zoals deze in de adviezen van 
AcoustIQ worden genoemd. Onze technische merkbladen 
zijn - onder voorbehoud van wijzigingen en behoud van alle 
rechten - opgemaakt volgens de laatste stand van de tech-
niek. De gegevens over verbruik en hoeveelheden zijn onder 
ideale omstandigheden bepaald en dienen derhalve als refe-
rentiewaarde te worden gezien. AcoustIQ levert uitsluitend 
volgens haar algemene leveringsvoorwaarden. Vraag een 
nieuw exemplaar aan als u deze nog niet bezit.
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 Gemeten waarden door DPA Cauberg - Huygen
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