EASY HD Plafondeiland Curve
Montagehandleiding

Technische informatie
De plafondeilanden zijn gemaakt van EASYpol HD, dit materiaal bestaat voor ten
minste 30% uit geryclede PET flessen. Door de samenstelling van dit materiaal
kan er een klein kleur verschil bestaan tussen de panelen.
Voor meer informatie over dit materiaal kijk op onze website of neem
telefonisch contact op.
www.easy-noisecontrol.nl
+31 (0)30 - 2270800

Toepassing

Montage onderdelen
Onderdeel

Rigide hanger
Schroefoog
D-ring
Schroef
Plug

Connector met schroefdraad
Staalkabel
Plafond bevestiging
Schroef
Plug

Benodigdheden
1 Persoon

!! Hang geen extra gewicht aan de panelen
!! Vermijd locaties met kans op harde windvlagen, het risico bestaat dat de
eilanden los komen
!! De standaard mee-geleverde pluggen zijn voor de materialen beton, baksteen,
kalksteen en cellenbeton. Gebruik altijd pluggen die passen bij de ondergrond
(bijvoorbeeld gips pluggen voor een gips plafond)
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OF

De toepassing van de plafondeilanden is het absorberen van geluidsreflecties
om galm te verminderen in binnenruimtes en zo de akoestiek te verbeteren.
De eilanden worden afgehangen aan het plafond met een vaste of instelbare
spouwafstand.

Waarschuwingen

Aantal

- Boormachine
- Rolmaat
- Trap of steiger
Eventueel:
- Waterpas
- Laser
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Bepaal waar de plafoneilanden komen te hangen. Teken de
bevestigingspunten af op het plafond.
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Draai de schroefogen of connectoren in het plafondeiland

100cm
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Tip: Gebruik een laser voor het recht aftekenen
van de ophangpunten.
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Boor op de afgetekende plekken gaten in het plafond en
plaats de pluggen. Schroef de D-ringen vast en hang de rigide
hangers hieraan. OF Schroef het bovenste gedeelte van de
plafondbevestiging vast en draai hier het onderste gedeelte op
met de staalkabel er doorheen getrokken.
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Hang de rigide hangers in de schroefogen. OF Duw de staalkabel
door de connector en trek deze aan tot de gewenste afstand. Door
het verende deel in te drukken kan de staalkabel terug getrokken
worden.

Tip: Gebruik een waterpas voor het waterpas
afstellen van de plafondeilanden
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