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Installeer de eerste rij panelen op de lijn. Denk eraan 
dat alle vaste constructies een vrije ruimte van 10 mm 
moeten hebben. Het is van essentieel belang dat de 
onderlaag perfect recht is. Oneffenheden in het raamwerk 
MOETEN vóór installatie worden gecorrigeerd.

6

Forestia Premium Plafondpanelen worden met een 
houtschroef in de groef vastgeschroefd. Gebruik een 
verzonken kop van 3,0/35 mm of gelijkwaardig. De schroe-
fafstand moet 150 mm zijn. U kunt ook een nietpistool geb-
ruiken. Ze moeten een rechte achterkant hebben, min. 10 
mm breed en de poten moeten minimaal 35 mm lang zijn. 
Let op! De druk op het nietpistool moet zorgvuldig worden 
afgesteld. Nietjes/schroeven mogen niet in het materiaal ver-
zinken, maar moeten het oppervlak in de groeven volgen.
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Gebruik een breekijzer om het laatste paneel te monteren 
en het profiel te sluiten. Gebruik de geleiderail voor een 
laatste aanpassing.

11

Paneelrij nr. 2 . Maak het eerste paneel in de tweede rij 
panelen op maat. De verbinding van de panelen aan de 
korte zijde verspringt. Lijm het profiel vast en klik het op 
z'n plaats vast.

12

Lijm op het volgende paneel zowel de lange zijde als 
het korte uiteinde. De rest van het plafond wordt 
geïnstalleerd. Plaats de plafondsteun zo dicht mogelijk bij 
het verkorte profiel. Bij gebruik van het stootblok klikt het 
paneel makkelijker vast.

13 Het plafond kan nu worden 
geschilderd. We adviseren 100% 
acrylverf voor het plafond, met 
glansniveau 02. Schilder één laag, 
schuur deze LICHT af met 240 
schuurpapier/glaspapier over de 
voegen. Schilder nog eens 1-2 
lagen inovereenstemming met de 
nationale vormgevingsvoorschriften 
voor de afwerking van behandelde 
oppervlakken.
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Monteer de plafondpanelen in de richting van de lichtinval. 
Kan zowel dwars als in de lengte op latten van cc 300 mm 
worden geïnstalleerd. Wees voorzichtig met het profiel 
van het paneel. Tijdens de montage moet het profiel van 
het paneel worden gecontroleerd op gebreken/schade. 
Gebreken van de panelen moeten vóór installatie worden 
gemeld. Klachten zijn ongegrond als de geïnstalleerde 
panelen zichtbare gebreken vertonen. Als het paneel 
tijdens/na installatie beschadigd raakt, is vervanging nodig 
voordat de lijm opdroogt.
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Zorg dat u alle benodigde uitrusting binnen handbereik 
hebt voordat u met de installatie begint.  Voor 
plafondoppervlakken langer dan 8 m is extra ruimte 
voor uitzetting vereist, min. 1,5 mm per meter plafond. 
Premium plafondpanelen worden geïnstalleerd op latten 
van min. 30 mm of direct op bestaande plafondpanelen. 
Gebruik het Premium plafond stootblokje en geleiderail. 
Deze zijn specifiek voor de tong en groef van de Premium 
plafondpanelen gemaakt.
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Maak het volgende paneel op maat en installeer het. 
Denk eraan om het korte uiteinde van het profiel te 
lijmen. Wij adviseren PVAc-lijm of iets gelijkwaardigs.

8

Kantel de panelen en klik het profiel op z'n plaats vast.

9

Vanaf paneel nr. 2 moeten Forestia geleiderails worden 
gebruikt. Voor optimale resultaten is het cruciaal dat de panelen 
gelijkmatig tegen elkaar worden geplaatst. Houd de geleiderail 
op zijn plaats in het profiel wanneer u het stootblokje gebruikt 
om de panelen dicht tegen elkaar aan te drukken. (Let erop dat 
de geleiderail tijdens gebruik niet naar beneden valt).
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Meet het eerste paneel en zaag het af (paneelbreedte 
moet minimaal 550 mm zijn). Wees voorzichtig met het 
profiel van het paneel. Wanneer u het paneel zaagt moet 
de zijde met de folie naar beneden gericht zijn.
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Gebruik een plafondsteun om de panelen tijdens de 
installatie omhoog te houden. Het stootblokje van Forestia 
moet worden gebruikt om beschadiging van het profiel te 
voorkomen wanneer het paneel op zijn plaats wordt geklikt. 
Dit stootblokje is aangepast aan het profiel van het paneel. 

Schroefafstand cc 150 mm

member of

Deze richtlijnen gelden voor de installatie van het Forestia Premium Plafond. Het plafondpaneel wordt geleverd in de afmetingen 12x620x1220 mm met een vierzijdige tong 
en groef. Let op! Behandel de panelen behoedzaam, zodat het oppervlak en de randen niet beschadigd raken. Forestia Premium Plafond heeft een vochtgehalte van 5-8% 
bij levering af fabriek. Het is daarom van cruciaal belang dat de vochtigheid in het gebouw wordt beheerst door middel van ventilatie en verwarming. Metselwerk en gips 
moeten volledig droog zijn voordat u begint met de installatie van het Premium Plafond van Forestia. De panelen zullen enigszins uitzetten/krimpen bij schommelingen in de 
vochtigheid. Een wijziging van de relatieve luchtvochtigheid van 30-60% geeft naar verwachting een veranderde afmeting van het paneelvlak van ongeveer 1,0 mm/m.
Toepassingsgebied
Het Forestia Premium Plafond kan worden geïnstalleerd op plaatsen waar geen vochtbestendige materialen nodig zijn (klimaatklasse 1). Het kan zowel op een lattenwerk als op een Het 
Forestia Premium Plafond kan worden geïnstalleerd op plaatsen waar geen vochtbestendige materialen nodig zijn (klimaatklasse 1). Het kan zowel op een regelwerk als op een 
bestaand plafond worden gemonteerd. Het is erg belangrijk dat vóór de montage een vlakke onderlaag aanwezig is.
Transport, opslag, behandeling
De panelen moeten tijdens transport en opslag tegen vocht worden beschermd. De panelen moeten worden opgeslagen op een stevige en vlakke ondergrond met 3-5 latten 
per pallet. Min. 3 dagen. Als er meerdere pallets worden gestapeld, moeten de latten direct boven elkaar worden uitgelijnd. De panelen binnen worden opgeslagen, zodat ze 
zich kunnen aanpassen aan de ruimtetemperatuur. De plastic verpakking dient pas verwijderd te worden bij aanvang van het plaatsen van de panelen.
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