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StoTherm Classic
Het meest succesvolle 
gevelisolatie systeem van Sto
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Details, illustraties, algemene technische informatie en diagrammen in dit document zijn slechts algemene omschrijvingen en tonen slechts een schematische 
weergave van de basisfuncties. Het betreft géén detailengineering. Concrete toepassing van het product kan in het concrete geval verschillen, afhankelijk van de 
omstandigheden ter plaatse. Specificaties dienen dan ook te allen tijde te worden aangepast voor het project specifieke werk. De documentatie dient dan ook niet 
als presentatie voor het werk, noch als verwerkingsvoorschrift. De verwerker/klant is zelfstandig verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het 
betreffende product in relatie tot de ondergrond. Aangrenzende werken zijn in de illustraties slechts schematisch weergegeven.
De technische productspecificatie en productinformatie in de Technische Informatiebladen, systeembeschrijvingen/adviezen, dient te allen tijde als uitgangspunt 
te worden genomen.
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SysteembeschrijvingSysteemopbouw

1 Verlijming:
 StoSilent Coll MW.

2 Akoestiekplaat:
 Geluidsabsorberende akoestische plaat van minerale wol, StoSilent 

Board MW 100.

3 Voegafdichting: 
Geluidsabsorberende voegenvuller StoSilent Filler.

4 Tussenlaag:
  Open akoestische tussenlaag, StoSilent Top Basic.

5 Eindafwerking: 
Open akoestische eindafwerking, StoSilent Decor M.  
Alternatieve open akoestische eindafwerking is StoSilent Top Basic.

StoSilent Direct Top
Naadloos akoestisch systeem, direct te verlijmen op 
nagenoeg iedere ondergrond

Toepassing • Binnen, voor wand- en plafondafwerking
• Volledig verlijmd systeem zonder onder- 

constructie
• Bij mechanische belasting beperkt toepasbaar
• Advies: wanden vanaf 2m hoogte

Eigenschappen • Geluidsabsorptie tot αw = 0,80
• Naadloos tot 700m² 
• Bouwstofklasse A2-s1, d0

Uiterlijk • Fijne oppervlaktestructuur
• Beperkt kleurbaar (ca. 450 kleuren van het 

StoColor System)

Verwerking • Platen in direct verband verlijmen met een 
minimaal verzet van 200mm

De technische productspecificatie en productinformatie in de Technische Informatiebladen, systeembeschrijvingen/adviezen, dient te allen tijde nagekomen te worden

StoSilent Direct 
afgewerkt met StoSilent Decor M
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Algemeen Ondergrondvoorbehandeling

Werkwijze

• Voordat er voor de eerste keer met een StoSilent systeem 
gewerkt wordt is een scholing of bouwplaatsbegeleiding 
aanbevolen.

• De akoestische platen in het magazijn en op de bouwlocatie  
tegen vochtigheid en weersinvloeden beschermen.

• De akoestische platen in het magazijn en op de bouwlocatie 
altijd vlak opslaan.

• De akoestische platen minimaal 24 uur voor verwerking 
laten acclimatiseren.

• De akoestische platen pas verwerken bij de juiste ruimte-
temperatuur en luchtvochtigheid.

• Bij ongunstige belichting (strijklicht) kunnen er, door de 
handmatige verwerking, oneffenheden zichtbaar worden.

• Het akoestische systeem zorgvuldig behandelen zodat de 
akoestische en esthetische eigenschappen niet verloren 
gaan.  Te vermijden zijn:

 - beschadigingen door montage van voorwerpen aan 
het plafond.

 - vervuiling door werkzaamheden zoals het inbouwen 
van verlichting.

 - verhoogde stofontwikkeling door bijvoorbeeld het 
schuren van houten vloeren.

• Bij het monteren van het akoestische systeem adviseren wij 
beschermende kledij (zoals een stofmasker, veiligheidsbril 
en handschoenen) te dragen.

Op de bouwplaats

• De laagste verwerkings- en ondergrondtemperatuur  
bedraagt 12 °C.

• De aanbevolen verwerkingstemperatuur ligt tussen de  
15 en 20 °C.

• De maximale relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn 
dan 70%.

• Snelle opwarming of afkoeling tijdens de montage en 
droogtijden kan scheurvorming veroorzaken.

 
De ondergrond moet luchtdicht zijn. Openingen ed. moeten 
luchtdicht afgesloten worden.

Nieuwe (onbehandelde) ondergrond

Eventuele vervuiling verwijderen en reinigen indien  
noodzakelijk.

Bestaawnde (reeds behandelde) ondergrond

Losse verf- of pleisterlagen zijn niet draagkrachtig, deze  
verwijderen en ondergrond reinigen. Bij zuigende onder- 
gronden StoPrim Plex als grondering aanbrengen. Op oude 
verf- en pleisterlagen een voorstrijk van StoSilent Prep Quarz 
aanbrengen.

Betonondergrond

De betonoppervlakte moet vrij zijn van bekistingsolie. Kleine 
oneffenheden / beschadigingen repareren met StoSilent  
Coll MW. Gebruik van de grondering StoPrim Plex is  
afhankelijk van de zuiging van de ondergrond. Voorstrijken 
met StoSilent Prep Quarz is aan te bevelen.

Gipskartonondergrond

Maximale afstand van de onderconstructie (draaglatten) van 
300 mm h.o.h.. Oneffenheden moeten uitgevlakt worden. 
Gronderen met StoPrim Plex en voorstrijken met StoSilent 
Prep Quarz.

Bij het monteren van inbouwarmaturen zoals bijvoorbeeld verlichting 
wordt het dragen van schone handschoenen aanbevolen.

Opmerking

Oneffenheden in de ondergrond kunnen zichtbaar worden in het  
eindresultaat. Bij grote oneffenheden is het aanbevolen om een  
egalisatielaag aan te brengen. 
 
De ondergrond moet een belastbaarheid van ≥ 5 kPa kunnen dragen.

Opmerking

De technische productspecificatie en productinformatie in de Technische Informatiebladen, systeembeschrijvingen/adviezen, dient te allen tijde nagekomen te worden
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Plaatmontage

1 De aangrenzende vlakken of bouwdelen 
(wandaansluiting, (stel)kozijnen enz.) met 
Sto-Stuckband afplakken om scheur-
vorming aan de rand te voorkomen

Als alternatief kan rondom een schaduw-
voeg met een afsluitprofiel gemaakt  
worden.

2 Inbouwarmaturen zoals lampen,  
luidsprekers, rookmelders of inspectie-
luiken luchtdicht afplakken met StoSeal 
Band BK.

4 StoSilent Coll MW ca. 2 minuten  
mengen, daarna ca. 3 minuten laten staan 
en nogmaals een halve minuut mengen.

6 StoSilent Board MW 100 in verband, 
met een verzet van minimaal 200 mm, 
gelijk, vlak en naadloos aanbrengen. 
Kruisvoegen zijn niet toegestaan. De 
zichtbare kant van de plaat niet vervuilen 
en er mag geen lijm tussen de platen 
zitten. De platen zonder hoogteverschil 
tegen elkaar aandrukken. Zorg voor een 
gelijk oppervlakteniveau door na te 
bewerken met een lange rij of waterpas. 
Na ca. 5 minuten nogmaals met een 
lange rij of waterpas controleren en 
eventueel corrigeren.

3 Indien noodzakelijk, de snijkant van 
pasplaten op de rugzijde van de minerale 
wol markeren. De platen met daarvoor 
bestemd gereedschap (schrob)zaag of 
stanleymes) op maat maken.

5 StoSilent Coll MW volvlaks aanbrengen 
op de rugzijden van de Sto-Silent Board 
MW 100 en het materiaal met een  
15 x 15 mm kamspaan in een hoek van 
ca. 45° verdelen. Vervolgens rondom een 
randverlijming aanbrengen (rildikte ca.  
5 mm dikker dan de lijmril). 

De platen het de hoofdlichtinvalrichting 
mee monteren.

Opmerking 

De technische productspecificatie en productinformatie in de Technische Informatiebladen, systeembeschrijvingen/adviezen, dient te allen tijde nagekomen te worden
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2 StoSilent Filler met een platschopje in de 
V-voeg aanbrengen totdat deze geheel 
gevuld is.

3 Het voegmateriaal minimaal 48 uur laten 
drogen, aanbevolen ruimtetemperatuur 
15 °C. Na 48 uur controleren of het 
voegmateriaal droog is.

4 De voegen en oneffenheden met een fijn 
schuurbord of schuurmachine schuren 
(korrel P100 of P120). Daarna het vlak 
stofvrij maken.

StoSilent Filler in verhouding 2:1 
(voegmateriaal:water) mengen conform 
het Technisch Informatieblad.  
Ca. 2 minuten mengen, 5 minuten laten 
staan en daarna nogmaals kort mengen.  
Opmerking: altijd een complete verpak-
king aanmaken!

Voegafdichting

1

5 Het vlak met een waterpas (aanbevolen 
lengte 2m) controleren op vlakheid en 
homogeniteit. Eventuele onvolkomen-
heden met StoSilent Filler bijwerken.

De technische productspecificatie en productinformatie in de Technische Informatiebladen, systeembeschrijvingen/adviezen, dient te allen tijde nagekomen te worden
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Tussenlaag StoSilent Top Basic

• Laat StoSilent Top Basic verwerken door voldoende vakmensen,  
1 persoon op ca. 1,0 tot 1,5 m1 breedte van het vlak. Bij moeilijke 
detaillering en/of vlakken het aantal vakmensen verhogen.

• Voor deze arbeidsgang is een plateausteiger onder het hele vlak 
noodzakelijk.

• Houd bij verwerking op wanden en/of in ruimten met veel lucht-
stromingen rekening met afwijkende droogtijden.

• Hoge luchtvochtigheid en/of lage temperatuur verlengen de droog-
tijden.

Opmerking

Voorbereiden van StoSilent Top Basic
Het materiaal conform het Technisch 
Informatieblad op consistentie instellen. 
Hierbij minimale hoeveelheid water 
toevoegen. Bij gekleurd materiaal kan een 
geringe hoeveelheid water extra  
toegevoegd worden. 
Opmerking: Om wachttijden te  
vermijden, alle emmers vooraf instellen en 
oproeren.

1

2 Opbrengen van StoSilent Top Basic
De StoSilent Top Basic vanuit de hoek of 
rand op de plaat opzetten. Optiek is niet 
zo belangrijk, wel de hoeveelheid  
materiaal. Deze moet genoeg zijn voor de 
volgende arbeidsgang.

3 Kammen van StoSilent Top Basic
In kruisrichting met een 4 x 4 kamspaan 
het materiaal kammen, hierbij is de laatste 
richting met de hoofdlichtinvalsrichting 
mee. De kamspaan in een hoek van  
ca. 30° krachtig en gelijkmatig tegen de 
ondergrond drukken. Ideaal is het als een 
krasgeluid van de plaat hoorbaar is.
Tip: In het randbereik ca. 3 cm het  
materiaal niet kammen om een optische 
mooiere randafwerking te realiseren. 

Droogtijden en hoeveelheden

Hoeveelheid Droogtijd

StoSilent Top Basic ca. 2,5 kg/m2 naturel: minimaal 36 uur
gekleurd: minimaal 48 uur

5 Vlakzetten van StoSilent Top Basic 
Het materiaal met een spackmes onder 
gelijke druk en in een hoek van ca. 10° 
vlakzetten. Hierbij nagenoeg geen  
materiaal verwijderen, alleen verplaatsen. 
Eerst het randbereik vlakzetten, daarna 
het vlak bewerken. Tot slot het gehele 
vlak nogmaals licht bewerken. 
Opmerking: Het afsluitprofiel StoSilent 
Profiel AP dient bij StoSilent Top Basic als 
afrijprofiel.

4 Kammen van StoSilent Top Basic
De laatste kam met de hoofdlicht- 
invalsrichting mee.

Voor een zo vlak mogelijk resultaat is het aan te bevelen dat het  
kammen van een vlak door 1 persoon gedaan wordt.

Tip

Zet het materiaal vlak zonder vaste richting, voer het optisch goed uit. 
Om aftekening van de spaan te voorkomen, de hoeken van de spaan 
een klein beetje verbuigen (het is handig om deze zijde te markeren). 
Als er op een plaats te weinig materiaal is, omliggend materiaal ernaar-
toe spanen.

Opmerking

Overtollig materiaal langs de randen 
verwijderen na afloop van de droogtijd 
(36 tot 48 uur).

6

De technische productspecificatie en productinformatie in de Technische Informatiebladen, systeembeschrijvingen/adviezen, dient te allen tijde nagekomen te worden

StoSilent Direct - Verwerkingsrichtlijnen.indd   8 9/18/2015   10:01:56 AM



  | 9 De technische productspecificatie en productinformatie in de Technische Informatiebladen, systeembeschrijvingen/adviezen, dient te allen tijde nagekomen te worden

Eindafwerking StoSilent Decor M

• Voor een optimale spuitafstand de steiger met ca. 70 cm laten 
zakken na het monteren van de platen.

• Afhankelijk van de gewenste eindkleur kunnen er meerdere  
aanvullende lagen StoSilent Decor M nodig zijn.

• Bij het spuiten adviseren wij beschermende kledij (zoals een 
stofmasker, veiligheidsbril en handschoenen) te dragen.

• Hoge luchtvochtigheid en/of lage temperatuur verlengen de  
droogtijden.

OpmerkingVoorbereiden van StoSilent Decor M
Alle emmers voor verwerking oproeren. 
Bij machinale verwerking met Inomat M8 
hoeft er geen water toegevoegd te 
worden.

1

2 Machine instellen
Materiaaldoorvoer instellen, gebruik een 
testvlak om het spuitbeeld in te stellen. 
Spuitbeeld wordt bepaald door de 
hoeveelheid lucht.

3 Aanbrengen StoSilent Decor M
StoSilent Decor M in een kruisbeweging 
in 3 (niet dekkende) lagen aanbrengen. 
Droogtijden tussen de lagen in acht 
nemen.

• Peristaltische pomp Inomat M8
• Norseldiameter 4 tot 6 mm
• Doorloop: 0 tot15 l/min
• Spuitafstand: ca. 70 tot 90 cm
• Luchtdruk: 1,5 tot 2,0 bar
• Compressorcapaciteit minimaal 600 l/min

Specificatie van de machine 

Droogtijden en hoeveelheden

Hoeveelheid Droogtijd

1e spuitgang ca. 0,7 kg/m2 minimaal 5 uur

2e spuitgang ca. 0,7 kg/m2 minimaal 5 uur

3e spuitgang ca. 0,5 kg/m2 minimaal 5 uur

4 Na de laatste spuitgang en 24 uur  
droogtijd is de StoSilent Decor M 
afwerking klaar. De tussenlaag is niet 
meer zichtbaar. Aangeraden wordt om na 
de droogtijd het plafond met lucht af te 
spuiten om losse korrel te verwijderen.

StoSilent Direct - Verwerkingsrichtlijnen.indd   9 9/18/2015   10:01:58 AM
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Plafond (doorsnede): Systeemopbouw met verlijming

Akoestisch systeemAkoestisch systeemAkoestisch systeemAkoestisch systeem
Sto-HQ-NLSto-HQ-NLSto-HQ-NLSto-HQ-NL

Rev.-Nr.Rev.-Nr.Rev.-Nr.Rev.-Nr. 2015-06-012015-06-012015-06-012015-06-01

SSDR-BD-0010SSDR-BD-0010SSDR-BD-0010SSDR-BD-0010

....

Opmerking: Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een akoestischsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en
compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker / klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met
inachtneming van de vormgeving. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

StoSilent DirectStoSilent DirectStoSilent DirectStoSilent Direct

Plafond

StoSilent Coll MW

StoSilent Board MW 100

StoSilent Top Basic

StoSilent Decor M

StoSilent Filler

Opmerking: De ondergrond moet luchtdoorstromingsdicht, vlak, draagkrachtig, schoon, vrij van sinterhuid, vrij van uitbloeiingen en oplosmiddelhoudend vrij zijn. Controleer bestaande pleister en verflagen op hun geschiktheid en hechting. Bestaande sinterhuid
schuren, stofvrij maken, voorbehandelen met StoPrim Plex en een grondering met StoSilent Prep. Deze eisen zijn verplicht op kritische en gipsbevattende ondergronden.
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Plafond (doorsnede): Aansluiting met StoSilent Profil AP 110

Akoestisch systeemAkoestisch systeemAkoestisch systeemAkoestisch systeem
Sto-HQ-NLSto-HQ-NLSto-HQ-NLSto-HQ-NL

Rev.-Nr.Rev.-Nr.Rev.-Nr.Rev.-Nr. 2015-06-012015-06-012015-06-012015-06-01

SSDR-BD-1110SSDR-BD-1110SSDR-BD-1110SSDR-BD-1110

....

Opmerking: Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een akoestischsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en
compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker / klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met
inachtneming van de vormgeving. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

StoSilent DirectStoSilent DirectStoSilent DirectStoSilent Direct

Plafond

StoSilent Coll MW

StoSilent Board MW 100

StoSilent Top Basic

StoSilent Decor M

?

StoSilent Profile AP

scheidingslijn/insnijden

Opmerking: De ondergrond moet luchtdoorstromingsdicht, vlak, draagkrachtig, schoon, vrij van sinterhuid, vrij van uitbloeiingen en oplosmiddelhoudend vrij zijn. Controleer bestaande pleister en verflagen op hun geschiktheid en hechting. Bestaande sinterhuid
schuren, stofvrij maken, voorbehandelen met StoPrim Plex en een grondering met StoSilent Prep. Deze eisen zijn verplicht op kritische en gipsbevattende ondergronden.

Details

StoSilent Direct - Verwerkingsrichtlijnen.indd   10 9/18/2015   10:01:59 AM
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Plafond (doorsnede): Aansluiting met StoStartprofil PH

Akoestisch systeemAkoestisch systeemAkoestisch systeemAkoestisch systeem
Sto-HQ-NLSto-HQ-NLSto-HQ-NLSto-HQ-NL

Rev.-Nr.Rev.-Nr.Rev.-Nr.Rev.-Nr. 2015-06-012015-06-012015-06-012015-06-01

SSDR-BD-1115SSDR-BD-1115SSDR-BD-1115SSDR-BD-1115

....

Opmerking: Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een akoestischsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en
compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker / klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met
inachtneming van de vormgeving. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

StoSilent DirectStoSilent DirectStoSilent DirectStoSilent Direct

Plafond

StoSilent Coll MW

StoSilent Board MW 100

StoSilent Top Basic

StoSilent Decor M

Sto-Startprofil PH

StoColl Fix

scheidingslijn/insnijden

Opmerking: De ondergrond moet luchtdoorstromingsdicht, vlak, draagkrachtig, schoon, vrij van sinterhuid, vrij van uitbloeiingen en oplosmiddelhoudend vrij zijn. Controleer bestaande pleister en verflagen op hun geschiktheid en hechting. Bestaande sinterhuid
schuren, stofvrij maken, voorbehandelen met StoPrim Plex en een grondering met StoSilent Prep. Deze eisen zijn verplicht op kritische en gipsbevattende ondergronden.
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Wand (doorsnede): Aansluiting met vastpunt montage

Akoestisch systeemAkoestisch systeemAkoestisch systeemAkoestisch systeem
Sto-HQ-NLSto-HQ-NLSto-HQ-NLSto-HQ-NL

Rev.-Nr.Rev.-Nr.Rev.-Nr.Rev.-Nr. 2015-06-012015-06-012015-06-012015-06-01

SSDR-BD-1120SSDR-BD-1120SSDR-BD-1120SSDR-BD-1120

....

Opmerking: Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een akoestischsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en
compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker / klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met
inachtneming van de vormgeving. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

StoSilent DirectStoSilent DirectStoSilent DirectStoSilent Direct

StoSilent Top Basic

StoSilent Board MW 100

StoSilent Coll MW

Wandconstructie

StoSilent Decor M

Sto-Stuckband

Sokkelprofiel

Afstandhouder

Opmerking: De ondergrond moet luchtdoorstromingsdicht, vlak, draagkrachtig, schoon, vrij van sinterhuid, vrij van uitbloeiingen en oplosmiddelhoudend vrij zijn. Controleer bestaande pleister en verflagen op hun geschiktheid en hechting. Bestaande sinterhuid
schuren, stofvrij maken, voorbehandelen met StoPrim Plex en een grondering met StoSilent Prep. Deze eisen zijn verplicht op kritische en gipsbevattende ondergronden.

Details

StoSilent Direct - Verwerkingsrichtlijnen.indd   11 9/18/2015   10:01:59 AM
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Plafond (doorsnede): Aansluiting tegen verlaagdplafond

Akoestisch systeemAkoestisch systeemAkoestisch systeemAkoestisch systeem
Sto-HQ-NLSto-HQ-NLSto-HQ-NLSto-HQ-NL

Rev.-Nr.Rev.-Nr.Rev.-Nr.Rev.-Nr. 2015-06-012015-06-012015-06-012015-06-01

SSDR-BD-1200SSDR-BD-1200SSDR-BD-1200SSDR-BD-1200

....

Opmerking: Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een akoestischsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en
compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker / klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met
inachtneming van de vormgeving. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

StoSilent DirectStoSilent DirectStoSilent DirectStoSilent Direct

Plafond

StoSilent Coll MW

StoSilent Board MW 100

StoSilent Decor M

max. 100 mm

Nonius afhanger

Kruisverbinder

Plaatdragende profielen

Hoofddragers

StoSilent Top Basic

StoSilent Plan

Gefosfateerde snelbouwschroef

Optioneel geperforeerd L-profiel

StoSilent Profile Tape

StoSilent Board 100

StoSilent Profile AS

StoSilent Top Finish

scheidingslijn/insnijden

StoSilent Profile AP

Opmerking: De ondergrond moet luchtdoorstromingsdicht, vlak, draagkrachtig, schoon, vrij van sinterhuid, vrij van uitbloeiingen en oplosmiddelhoudend vrij zijn. Controleer bestaande pleister en verflagen op hun geschiktheid en hechting. Bestaande sinterhuid
schuren, stofvrij maken, voorbehandelen met StoPrim Plex en een grondering met StoSilent Prep. Deze eisen zijn verplicht op kritische en gipsbevattende ondergronden.

StoSilent Top Basic
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Plafond (doorsnede): Aansluiting op bestaande pleisterlaag (met insnijden)

Akoestisch systeemAkoestisch systeemAkoestisch systeemAkoestisch systeem
Sto-HQ-NLSto-HQ-NLSto-HQ-NLSto-HQ-NL

Rev.-Nr.Rev.-Nr.Rev.-Nr.Rev.-Nr. 2015-06-012015-06-012015-06-012015-06-01

SSDR-BD-1205SSDR-BD-1205SSDR-BD-1205SSDR-BD-1205

....

Opmerking: Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een akoestischsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en
compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker / klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met
inachtneming van de vormgeving. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

StoSilent DirectStoSilent DirectStoSilent DirectStoSilent Direct

Plafond

StoSilent Coll MW

StoSilent Decor M

StoSilent Top Basic

scheidingslijn/insnijden

StoSilent Board MW 100

Opmerking: De ondergrond moet luchtdoorstromingsdicht, vlak, draagkrachtig, schoon, vrij van sinterhuid, vrij van uitbloeiingen en oplosmiddelhoudend vrij zijn. Controleer bestaande pleister en verflagen op hun geschiktheid en hechting. Bestaande sinterhuid
schuren, stofvrij maken, voorbehandelen met StoPrim Plex en een grondering met StoSilent Prep. Deze eisen zijn verplicht op kritische en gipsbevattende ondergronden.

Sto-Stuckband

Details

StoSilent Direct - Verwerkingsrichtlijnen.indd   12 9/18/2015   10:02:00 AM
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Plafond (doorsnede): Bevestiging verlichting

Akoestisch systeemAkoestisch systeemAkoestisch systeemAkoestisch systeem
Sto-HQ-NLSto-HQ-NLSto-HQ-NLSto-HQ-NL

Rev.-Nr.Rev.-Nr.Rev.-Nr.Rev.-Nr. 2015-06-012015-06-012015-06-012015-06-01

SSDR-BD-1206SSDR-BD-1206SSDR-BD-1206SSDR-BD-1206

....

Opmerking: Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een akoestischsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en
compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker / klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met
inachtneming van de vormgeving. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

StoSilent DirectStoSilent DirectStoSilent DirectStoSilent Direct

Plafond

StoSilent Coll MW

StoSilent Decor M

StoSilent Top Basic

scheidingslijn/insnijden

StoSilent Board MW 100

Opmerking: De ondergrond moet luchtdoorstromingsdicht, vlak, draagkrachtig, schoon, vrij van sinterhuid, vrij van uitbloeiingen en oplosmiddelhoudend vrij zijn. Controleer bestaande pleister en verflagen op hun geschiktheid en hechting. Bestaande sinterhuid
schuren, stofvrij maken, voorbehandelen met StoPrim Plex en een grondering met StoSilent Prep. Deze eisen zijn verplicht op kritische en gipsbevattende ondergronden.

Sto-Stuckband

StoSilent Profile EW

Niet goed geadviseerd
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Plafond (doorsnede): Aansluiting op bestaande pleisterlaag (met insnijden)

Akoestisch systeemAkoestisch systeemAkoestisch systeemAkoestisch systeem
Sto-HQ-NLSto-HQ-NLSto-HQ-NLSto-HQ-NL

Rev.-Nr.Rev.-Nr.Rev.-Nr.Rev.-Nr. 2015-06-012015-06-012015-06-012015-06-01

SSDR-BD-1210SSDR-BD-1210SSDR-BD-1210SSDR-BD-1210

....

Opmerking: Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een akoestischsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en
compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker / klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met
inachtneming van de vormgeving. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

StoSilent DirectStoSilent DirectStoSilent DirectStoSilent Direct

Plafond

StoSilent Coll MW

StoSilent Board MW 100

Insnijden

StoSilent Top Basic

StoSilent Decor M

Sto-Stuckband

Opmerking: De ondergrond moet luchtdoorstromingsdicht, vlak, draagkrachtig, schoon, vrij van sinterhuid, vrij van uitbloeiingen en oplosmiddelhoudend vrij zijn. Controleer bestaande pleister en verflagen op hun geschiktheid en hechting. Bestaande sinterhuid
schuren, stofvrij maken, voorbehandelen met StoPrim Plex en een grondering met StoSilent Prep. Deze eisen zijn verplicht op kritische en gipsbevattende ondergronden.

Details

StoSilent Direct - Verwerkingsrichtlijnen.indd   13 9/18/2015   10:02:01 AM
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Plafond (doorsnede): Bevestiging verlichting

Akoestisch systeemAkoestisch systeemAkoestisch systeemAkoestisch systeem
Sto-HQ-NLSto-HQ-NLSto-HQ-NLSto-HQ-NL

Rev.-Nr.Rev.-Nr.Rev.-Nr.Rev.-Nr. 2015-06-012015-06-012015-06-012015-06-01

SSDR-BD-1215SSDR-BD-1215SSDR-BD-1215SSDR-BD-1215

....

Opmerking: Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een akoestischsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en
compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker / klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met
inachtneming van de vormgeving. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

StoSilent DirectStoSilent DirectStoSilent DirectStoSilent Direct

Plafond

StoSilent Coll MW

StoSilent Board MW 100

StoSilent Top Basic

StoSilent Decor M

StoFix Quader ND Mini

Opmerking: De ondergrond moet luchtdoorstromingsdicht, vlak, draagkrachtig, schoon, vrij van sinterhuid, vrij van uitbloeiingen en oplosmiddelhoudend vrij zijn. Controleer bestaande pleister en verflagen op hun geschiktheid en hechting. Bestaande sinterhuid
schuren, stofvrij maken, voorbehandelen met StoPrim Plex en een grondering met StoSilent Prep. Deze eisen zijn verplicht op kritische en gipsbevattende ondergronden.

StoSeal Band BK
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Plafond (Doorsnede): Bevestigung verlichting

Akoestisch systeemAkoestisch systeemAkoestisch systeemAkoestisch systeem
Sto-HQ-NLSto-HQ-NLSto-HQ-NLSto-HQ-NL

Rev.-Nr.Rev.-Nr.Rev.-Nr.Rev.-Nr. 2015-06-012015-06-012015-06-012015-06-01

SSDR-BD-1225SSDR-BD-1225SSDR-BD-1225SSDR-BD-1225

....

Opmerking: Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een akoestischsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en
compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker / klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met
inachtneming van de vormgeving. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

StoSilent DirectStoSilent DirectStoSilent DirectStoSilent Direct

StoSilent Coll MW

StoSilent Board MW 100

StoSilent Top Basic

StoSilent Decor M

Inbouwverlichting

StoSeal Band BK

Plafond

Opmerking: De ondergrond moet luchtdoorstromingsdicht, vlak, draagkrachtig, schoon, vrij van sinterhuid, vrij van uitbloeiingen en oplosmiddelhoudend vrij zijn. Controleer bestaande pleister en verflagen op hun geschiktheid en hechting. Bestaande sinterhuid
schuren, stofvrij maken, voorbehandelen met StoPrim Plex en een grondering met StoSilent Prep. Deze eisen zijn verplicht op kritische en gipsbevattende ondergronden.

Details

StoSilent Direct - Verwerkingsrichtlijnen.indd   14 9/18/2015   10:02:01 AM
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Plafond (doorsnede): Aansluiting bij doorvoerleiding

Akoestisch systeemAkoestisch systeemAkoestisch systeemAkoestisch systeem Sto-HQ-NLSto-HQ-NLSto-HQ-NLSto-HQ-NLRev.-Nr.Rev.-Nr.Rev.-Nr.Rev.-Nr. 2015-06-012015-06-012015-06-012015-06-01

SSDR-BD-1230SSDR-BD-1230SSDR-BD-1230SSDR-BD-1230

....

Opmerking: Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een akoestischsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid encompleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker / klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W metinachtneming van de vormgeving. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

StoSilent DirectStoSilent DirectStoSilent DirectStoSilent Direct

PlafondStoSilent Coll MWStoSilent Board MW 100StoSilent Top BasicStoSilent Decor MSto-Weefselhoek

Opmerking: De ondergrond moet luchtdoorstromingsdicht, vlak, draagkrachtig, schoon, vrij van sinterhuid, vrij van uitbloeiingen en oplosmiddelhoudend vrij zijn. Controleer bestaande pleister en verflagen op hun geschiktheid en hechting. Bestaande sinterhuidschuren, stofvrij maken, voorbehandelen met StoPrim Plex en een grondering met StoSilent Prep. Deze eisen zijn verplicht op kritische en gipsbevattende ondergronden.
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Plafond (doorsnede): Aansluiting bij doorvoerleiding

Akoestisch systeemAkoestisch systeemAkoestisch systeemAkoestisch systeem
Sto-HQ-NLSto-HQ-NLSto-HQ-NLSto-HQ-NL

Rev.-Nr.Rev.-Nr.Rev.-Nr.Rev.-Nr. 2015-06-012015-06-012015-06-012015-06-01

SSDR-BD-1230SSDR-BD-1230SSDR-BD-1230SSDR-BD-1230

....

Opmerking: Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een akoestischsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en
compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker / klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met
inachtneming van de vormgeving. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

StoSilent DirectStoSilent DirectStoSilent DirectStoSilent Direct

Plafond
StoSilent Coll MW

StoSilent Board MW 100

StoSilent Top Basic

StoSilent Decor M

Sto-Weefselhoek

Opmerking: De ondergrond moet luchtdoorstromingsdicht, vlak, draagkrachtig, schoon, vrij van sinterhuid, vrij van uitbloeiingen en oplosmiddelhoudend vrij zijn. Controleer bestaande pleister en verflagen op hun geschiktheid en hechting. Bestaande sinterhuid
schuren, stofvrij maken, voorbehandelen met StoPrim Plex en een grondering met StoSilent Prep. Deze eisen zijn verplicht op kritische en gipsbevattende ondergronden.
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Plafond (doorsnede): Aansluiting bij materiaalovergang met stucstop

Akoestisch systeemAkoestisch systeemAkoestisch systeemAkoestisch systeem
Sto-HQ-NLSto-HQ-NLSto-HQ-NLSto-HQ-NL

Rev.-Nr.Rev.-Nr.Rev.-Nr.Rev.-Nr. 2015-06-012015-06-012015-06-012015-06-01

SSDR-BD-1240SSDR-BD-1240SSDR-BD-1240SSDR-BD-1240

....

Opmerking: Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een akoestischsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en
compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker / klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met
inachtneming van de vormgeving. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

StoSilent DirectStoSilent DirectStoSilent DirectStoSilent Direct

Plafond

StoSilent Coll MW

StoSilent Board MW 100

StoSilent Top Basic

StoSilent Decor M

Sto-Stuckband

Insnijden

StoSilent Profile FB

Opmerking: De ondergrond moet luchtdoorstromingsdicht, vlak, draagkrachtig, schoon, vrij van sinterhuid, vrij van uitbloeiingen en oplosmiddelhoudend vrij zijn. Controleer bestaande pleister en verflagen op hun geschiktheid en hechting. Bestaande sinterhuid
schuren, stofvrij maken, voorbehandelen met StoPrim Plex en een grondering met StoSilent Prep. Deze eisen zijn verplicht op kritische en gipsbevattende ondergronden.

Details
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Plafond (doorsnede): Dillatatievoeg (gebouwdillatatie) met Sto-Afdichtband

Akoestisch systeemAkoestisch systeemAkoestisch systeemAkoestisch systeem
Sto-HQ-NLSto-HQ-NLSto-HQ-NLSto-HQ-NL

Rev.-Nr.Rev.-Nr.Rev.-Nr.Rev.-Nr. 2015-06-012015-06-012015-06-012015-06-01

SSDR-BD-1805SSDR-BD-1805SSDR-BD-1805SSDR-BD-1805

....

Opmerking: Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een akoestischsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en
compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker / klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met
inachtneming van de vormgeving. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

StoSilent DirectStoSilent DirectStoSilent DirectStoSilent Direct

Plafond

StoSilent Coll MW

StoSilent Board MW 100

StoSilent Top Basic

StoSilent Decor M

StoColl Fix

Sto-Dillatatieband

scheidingslijn/insnijden

Opmerking: De ondergrond moet luchtdoorstromingsdicht, vlak, draagkrachtig, schoon, vrij van sinterhuid, vrij van uitbloeiingen en oplosmiddelhoudend vrij zijn. Controleer bestaande pleister en verflagen op hun geschiktheid en hechting. Bestaande sinterhuid
schuren, stofvrij maken, voorbehandelen met StoPrim Plex en een grondering met StoSilent Prep. Deze eisen zijn verplicht op kritische en gipsbevattende ondergronden.

StoSilent Profile AP 110

Details
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Notities
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