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StoThermDistance
Classic
StoSilent
Het meest succesvolle
Verwerkingsrichtlijnen
gevelisolatie systeem van Sto

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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Systeemopbouw en -beschrijving

StoSilent Distance, StoSilent Board
310, afgewerkt met StoSilent
Decor M

1

2

3

4

5

StoSilent Distance A2, StoSilent
Board 210, afgewerkt met StoSilent
Decor M

1

6

2

3

4

5

6

1 Onderconstructie: drukvaste onderconstructie, type metal-stud 30/60

1 Onderconstructie: drukvaste onderconstructie, type metal-stud 30/60

2 Profielband: zelfklevende speciaalband voor het ontkoppelen van de
onderconstructie en de StoSilent Board, StoSilent Profile Tape

2 Profielband: zelfklevende speciaalband voor het ontkoppelen van de
onderconstructie en de StoSilent Board, StoSilent Profile Tape

3 Akoestische plaat: Geluidsabsorberende stromingsdichte akoestische
plaat van gerecycled glas, StoSilent Board 310

3 Akoestische plaat: Geluidsabsorberende stromingsdichte akoestische
plaat van gerecycled glas, StoSilent Board 210

4 Verlijming: Lijn voor het rondom aan elkaar verlijmen van de platen,
StoSilent Fix

4 Verlijming: Lijn voor het rondom aan elkaar verlijmen van de platen,
StoSilent Fix

5 Tussenlaag: Egalisatiespachtel voor de plaatnaden en schroefkoppen,
StoSilent Plan

5 Tussenlaag: Egalisatiespachtel voor de plaatnaden en schroefkoppen,
StoSilent Plan

6 Eindafwerking: Open akoestische eindafwerking,StoSilent Decor M

6 Eindafwerking: Open akoestische eindafwerking,StoSilent Decor M
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StoSilent Distance

StoSilent Distance

Naadloos akoestisch systeem met fijne oppervlaktestructuur

Naadloos akoestisch systeem met fijne oppervlaktestructuur

Toepassing

•
•
•
•

Toepassing

•
•
•
•

Eigenschappen

• Geluidsabsorptie αw = 0,55
• Naadloos tot 200 m²
• Ronding / gebogen oppervlakte vanaf een radius
groter dan 10m1
• Bouwstofklasse B – s1, d0
• Laag systeemgewicht (met onderconstructie
ca. 10,0 kg/m2)

Eigenschappen

• Geluidsabsorptie αw = 0,55
• Naadloos tot 200 m²
• Ronding / gebogen oppervlakte vanaf een radius
groter dan 10m1
• Bouwstofklasse A2 – s1, d0
• Laag systeemgewicht (met onderconstructie
ca. 10,0 kg/m2)

Uiterlijk

• Fijne oppervlaktestructuur
• Beperkt kleurbaar (ca. 450 kleuren van het
StoColor System)

Uiterlijk

• Fijne oppervlaktestructuur
• Beperkt kleurbaar (ca. 450 kleuren van het
StoColor System)

Verwerking

• Uit te voeren met druk nivellerende openingen
(min 0,8%)

Verwerking

• Uit te voeren met druk nivellerende openingen
(min 0,8%)

Binnen, voor wand- en plafondafwerking
Bij mechanische belasting beperkt toepasbaar
Toepasbaar in vochtige ruimte, mits spatwatervrij
Advies: wanden vanaf 2m hoogte

Binnen, voor wand- en plafondafwerking
Bij mechanische belasting beperkt toepasbaar
Toepasbaar in vochtige ruimte, mits spatwatervrij
Advies: wanden vanaf 2m hoogte

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

Systeemopbouw en -beschrijving

StoSilent Distance, StoSilent Board
110, afgewerkt met StoSilent
Decor M

1

2

3

4

5

6

StoSilent Distance Flex, StoSilent
Board 310 F afgewerkt met
StoSilent Decor M

1

2

3

4

5

6

1 Onderconstructie: drukvaste onderconstructie, type metal-stud 30/60

1 Onderconstructie: drukvaste onderconstructie, type metal-stud 30/60

2 Profielband: zelfklevende speciaalband voor het ontkoppelen van de
onderconstructie en de StoSilent Board, StoSilent Profile Tape

2 Profielband: zelfklevende speciaalband voor het ontkoppelen van de
onderconstructie en de StoSilent Board, StoSilent Profile Tape

3 Akoestische plaat: Geluidsabsorberende stromingsdichte akoestische
plaat van gerecycled glas, StoSilent Board 110

3 Akoestische plaat: Geluidsabsorberende stromingsdichte akoestische
plaat van gerecycled glas, StoSilent Board 310F

4 Verlijming: Lijn voor het rondom aan elkaar verlijmen van de platen,
StoSilent Fix

4 Verlijming: Lijn voor het rondom aan elkaar verlijmen van de platen,
StoSilent Fix

5 Tussenlaag: Egalisatiespachtel voor de plaatnaden en schroefkoppen,
StoSilent Plan

5 Tussenlaag: Egalisatiespachtel voor de plaatnaden en schroefkoppen,
StoSilent Plan

6 Eindafwerking: Open akoestische eindafwerking,StoSilent Decor M

6 Eindafwerking: Open akoestische eindafwerking,StoSilent Decor M

StoSilent Distance

StoSilent Distance Flex

Naadloos akoestisch systeem met fijne oppervlaktestructuur

Naadloos akoestisch systeem met fijne oppervlaktestructuur

Toepassing

•
•
•
•

Toepassing

•
•
•
•

Eigenschappen

• Geluidsabsorptie αw = 0,80
• Naadloos tot 200 m²
• Ronding / gebogen oppervlakte vanaf een radius
groter dan 10m1
• Bouwstofklasse A2 – s1, d0
• Laag systeemgewicht (met onderconstructie
ca. 10,0 kg/m2)

Eigenschappen

• Geluidsabsorptie αw = 0,45
• Naadloos tot 200 m²
• Ronding / gebogen oppervlakte vanaf een radius
groter dan 5m1
• Bouwstofklasse B – s1, d0
• Laag systeemgewicht (met onderconstructie
ca. 10,0 kg/m2)

Uiterlijk

• Fijne oppervlaktestructuur
• Beperkt kleurbaar (ca. 450 kleuren van het
StoColor System)

Uiterlijk

• Fijne oppervlaktestructuur
• Beperkt kleurbaar (ca. 450 kleuren van het
StoColor System)

Verwerking

• Uit te voeren met druk nivellerende openingen
(min 0,8%)

Verwerking

• Uit te voeren met druk nivellerende openingen
(min 0,8%)

Binnen, voor wand- en plafondafwerking
Bij mechanische belasting beperkt toepasbaar
Toepasbaar in vochtige ruimte, mits spatwatervrij
Advies: wanden vanaf 2m hoogte

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

Binnen, voor wand- en plafondafwerking
Bij mechanische belasting beperkt toepasbaar
Toepasbaar in vochtige ruimte, mits spatwatervrij
Advies: wanden vanaf 2m hoogte
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Algemeen

Werkwijze

Op de bouwplaats

• 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 ruimtetemperatuur en luchtvochtigheid.
• Bij ongunstige belichting (strijklicht) kunnen er, door de
handmatige verwerking, oneffenheden zichtbaar worden.
• Verbindingsopeningen aanleggen om ongecontroleerde
drukverschillen tussen de ruimte en het plenum te
voorkomen.
• Vaste verbindingen met andere bouwdelen zijn niet
toegestaan.
• 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.

• De laagste verwerkings- en ondergrondtemperatuur
bedraagt 12 °C.
• De maximale relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn
dan 70%.
• Snelle opwarming of afkoeling tijdens de montage en
droogtijden kan scheurvorming veroorzaken.
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Criteria voor een naadloos akoestisch plaatsysteem van Sto
Maximale veldgrootte

200 m2

Maximale zijdelengte

20 m1

Minimale verbindingsopening

0,8%

Specificaties voor inbouwarmaturen
Belasting

Bevestiging

Belasting ≤ 2,0 kg
puntlasten

Aan de StoSilent Board, max 2 st /m2

Belasting ≤ 10,0 kg

Met achterhout of raveelconstructie bevestigen
aan de onderconstructie

Belasting > 10,0 kg

Bevestigen aan de constructieve ondergrond

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

Onderconstructie

Algemene informatie

• Bij alle naadloze akoestische plaatsystemen altijd een
drukvaste metalen onderconstructie met noniushangers
toepassen. De onderconstructie met metalen pluggen aan
de constructieve ondergrond bevestigen. Niet toegestaan
zjin snelafhangers met spanveren.
• De onderconstructie volgens de richtlijnen van de fabrikant
monteren met in acht name van het verlichtingsplan.
Houd rekening met:
- Inbouwarmaturen: het uitzetten van de onderconstructie bij
het inbouwen van verlichting, ventilatieroosters en
inspectieluiken om latere aanpassingen te voorkomen.

- Richting van de onderconstructie: Bij de onderconstructie
voor de StoSilent Board 210, 310 en 310F liggen de plaatdragende profielen met de hoofdlichtinvalsrichting mee. Bij
3 of meer lichtinvalsrichtingen de plaatdragende profielen
in Oost-Westrichting leggen (i.v.m. strijklicht bij
zonsopkomst en -ondergang). Bij de StoSilent Board 110
liggen de plaatdragende profielen haaks op de hoofdlichtinvalsrichting of Noord-Zuidrichting.

Specificaties
•
•
•
•
•
•

Maximale afstand noniushangers		
Maximale afstand hoofddragers		
Maximale afstand plaatdragende profielen
Maximale overstek plaat (vanaf laatste schroef)
Maximale overstek profiel (vanaf laatste hanger)
Afstand profielen bij verbindingsstuk		

1000 mm
1250 mm
400 mm
100 mm
200 mm
10 – 15 mm

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

Uitlijnen van de onderconstructie

Ontkoppelen

1

Uitlijnen en controleren
De onderconstructie uitlijnen en op
vlakheid controleren met een laser of een
waterpas van minimaal 2 m.

1

Aanbrengen StoSilent Profile Tape
De plaatdragende profielen over de
volledige lengte voorzien van het zelfklevende StoSilent Profile Tape. Hierbij
het folie stukje voor stukje verwijderen.

2

Noniushangers controleren
De noniushanger met twee pennen vastzetten om de drukvastheid te garanderen.

2

Plakken van het StoSilent Profile Tape
StoSilent Profile Tape stukje voor stukje
aanbrengen. Zorg dat er geen luchtbellen
onder het tape zitten.

3

Afstand van de plaatdragende profielen controleren
Om de platen zonder versnijden te
kunnen monteren moet de afstand van
de plaatdragende profielen h.o.h.
400 mm zijn (340 mm tussen de
profielen).

3

Overgang aansluiting
De band met een overlap over het
volgende stuk aanbrengen en met een
mes beide banden doorsnijden. De beide
einddelen weghalen en de twee delen
aanzetvrij tegen elkaar drukken.
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Opmerking

Opmerking

• De onderconstructie mag niet onder druk staan, er mogen geen
spanningen in de profielen ontstaan.
• Indien de onderconstructie schuin op- of afloopt, deze met een
diagonaal verband versterken en in de zijkant van het profiel
vastzetten.

Aanzetvrij

Overlappend

Tussenruimte

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

Plaatmontage

Montage van de 1e plaat

Randverlijming en montage 1e rij

Opmerking

1

Lijm aanbrengen
StoSilent Fix aanmaken, zoals op de
verpakking aangegeven staat, en met een
spachtel of spaan volvlaks aanbrengen op
de zijkant van de plaat. De lijm in de vorm
van een nop aanbrengen. De plaatkant
moet stofvrij zijn. Voldoende materiaal
opbrengen zodat er 100% verlijming
ontstaat.

2

Monteren van de 2e plaat
De 2e plaat tegen de onderconstructie
aandrukken en tegen de reeds
gemonteerde plaat schuiven. 100%
verlijming is gegarandeerd als over de
volle lengte de lijm, StoSilent Fix, boven
en onder eruit komt.

• De montage van de platen niet in een hoek beginnen. Beoordeel
vooraf eerst wat de beste indeling is om snijverlies te voorkomen.
• Voor het schroeven een schroefmachine met diepteaanslag
gebruiken. Daarbij gefosfateerde snelbouwschroeven met TN punt
verwerken.
Plaatdikte 15 mm, schroef TN 3,5 x 25 of TN 3,5 x 35
Plaatdikte 25 mm, schroef TN 3,5 x 35

1

Monteren van de 1e plaat
Wij adviseren om de eerste plaat op het
tweede profiel uit de wand te monteren.
Dit i.v.m. het niet haaks zijn van de
hoeken in de ruimte.

2

Uitlijnen van de plaat
De plaat met de korte kant tegen de
wand en met de lange kant parallel aan
de profielen uitlijnen. De bovenzijde van
de plaat is d.m.v. een opdruk herkenbaar.

Opmerking
Plaatmontage

Opmerking: Een eventuele omlopende
voeg is na montage aan te brengen.

1

3

Schroeven van de plaat
De plaat in alle plaatdragende profielen
vast schroeven. De schroefafstand is
ca. 200 mm. De afstand van de schroef
tot de plaatrand is ca 20 mm. De
schroeven maximaal 1 mm verdiept
aanbrengen.

2

3

Schroeven van de plaat
De 2e plaat hetzelfde als de 1e plaat vast
schroeven. De volgende platen ook op
deze wijze monteren.

Opmerking

Opmerking

Schroeven minimaal verdiept aanbrengen.

• Geen uitgeharde lijm StoSilent Fix verwerken! Uitgeharde StoSilent
Fix kan niet meer verwerkt worden, ook niet door water toe te
voegen en opnieuw te mengen.
• StoSilent Fix kan ook met een navulbare kitkoker aangebracht
worden.

1

2

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

Vervolg plaatmontage

Om kruisvoegen te vermijden dienen de platen in verband
gemonteerd te worden. Daarbij een minimaal verzet van 400
mm aanhouden.

1

Randverlijming
Bij het vervolg van de plaatmontage
StoSilent Fix voldoende aanbrengen op de
te verlijmen plaatrand.

2

Plaatmontage
De platen eerst tegen de onderconstructie
aandrukken en dan tegen de reeds
gemonteerde plaat schuiven. Daarna in
alle profielen vastschroeven.

3

Monteren bij wandaansluiting
De platen eerst uitmeten en op maat
snijden zodat de snijkant aan de wandzijde
komt. Daarna de plaat monteren.
Opmerking: alle snijkanten met StoSilent
Fix of StoColor Opticryl behandelen.

4

Lijm verwijderen
Uitkwellende StoSilent Fix na ca. 20 tot
30 minuten afsteken, niet uitsmeren.

StoSilent Board 210 / 310 / 310 F

StoSilent Board 110

Opmerking

Opmerking

Alle in het werk gemaakte snijkanten (zichtbaar glasgranulaat) met
StoSilent Fix of StoColor Opticryl behandelen / afdichten. Er mag
geen glasgranulaat zichtbaar zijn. Daarna de plaat met StoSilent Fix
verlijmen. Dit mag nat-in-nat.

Afsteken, niet uitsmeren
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Omlopende voeg

Opmerking

5

StoSilent Profile AP vastzetten
Het profiel met een wigvormig voorwerp
(bijv. een stuk afvalplaat) vastklemmen
tegen de wand totdat de montagekit is
uitgehard.

6

Overtollige lijm weghalen
De overtollige lijm direct na montage
weghalen.

Alle naadloze akoestische plaatsystemen uitvoeren met druk
nivellerende openingen. De openingen moeten minimaal 0,8% van
het plafondoppervlakte bedragen. Door het toepassen van een
omlopende voeg van minimaal 15 mm is dit realiseerbaar.
Als deze voeg niet gewenst is zullen er openingen in het plafond
opgenomen moeten worden of gezocht moeten worden naar een
detailoplossing om de minimale opening van 0,8% te realiseren.
Bij omlopende voegen bij rondingen of schuine wanden adviseren wij
om een flexibel profiel uit de droogbouw te gebruiken.

1

Schaduwvoeg zaag
De machine op de gewenste voegbreedte
instellen en schaduwvoeg zagen.

2

Schaduwvoeg in de hoeken
Voeg aftekenen en langs een recht
voorwerp insnijden met een mes.

3

StoSilent Profile AP lijm aanbrengen
Met montagekit noppen op het profiel
aanbrengen.

4

StoSilent Profile AP in de voeg
aanbrengen
Het profiel via de schaduwvoeg op de
rugzijde van de plaat leggen en
aandrukken.

Producttip

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

StoSilent Profile AP
Een niet zichtbare randafwerking voor
een strakke afwerking van de open
akoestische pleisters. Een profiel van
16,5 mm (voor platen van 15 mm
dik) en een profiel van 26,5 mm (voor
platen van 25 mm dik).
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Tussenlaag StoSilent Plan

Voor het vervolg van de arbeidsgangen het plafond eerst
minimaal 24 uur laten drogen.

1

2

5

Uitvlakken
Arbeidgangen 1 tot en met 4 net zo vaak
herhalen tot het plafond vlak is.

6

Vlakheid controleren
Met een spackmes (60 cm) de vlakheid
controleren t.p.v. de plaatnaden. Het
spackmes mag niet kantelen op de
plaatnaden. Het is aan te bevelen om
d.m.v. een bouwlamp strijklicht langs het
plafond te laten schijnen bij het
controleren. Hierbij ook rekening houden
met de latere lichtinval bij gebruik.

Schroefgaten vullen
De schroefgaten vullen met StoSilent Plan.
Hierbij zo min mogelijk materiaal op de
plaat aanbrengen.

Voegen spachtelen
Op de plaatnaden zo smal mogelijk, met
zo min mogelijk materiaal, StoSilent Plan
aanbrengen.

Opmerking

3

Schuren
Na 2 uur droogtijd de schroefgaten en
plaatnaden schuren.

Opmerking
Bij het schuren en stofvrij maken adviseren wij beschermende kledij
(zoals een stofmasker, veiligheidsbril en handschoenen) te dragen.

4
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Stofvrij maken
Na het schuren het plafond stofvrij
maken.

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

Eindafwerking StoSilent Decor M

1

Voorbereiden van StoSilent Decor M
Alle emmers voor verwerking oproeren.
Bij machinale verwerking met de Inomat
M8 is geen toevoeging van water nodig.

Opmerking:
• Voor een optimale spuitafstand de steiger met ca. 70 cm laten
zakken na het aanbrengen van de tussenlaag.
• 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.

Specificatie van de machine
2

Machine instellen
Materiaal doorvoer instellen, daarna op
een testvlak het spuitbeeld instellen door
de hoeveelheid lucht in te stellen.

•
•
•
•
•
•

Peristaltische pomp Inomat M8
Norseldiameter 4 tot 6 mm
Doorloop: 0 tot 15 l/min
Spuitafstand: ca. 70 tot 90 cm
Luchtdruk: 1,5 tot 2,0 bar
Compressorcapaciteit minimaal 600 l/min

Droogtijden en hoeveelheden

3

4

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

Hoeveelheid

Droogtijd

1e spuitgang

ca. 0,7 kg/m2

minimaal 5 uur

2e spuitgang

ca. 0,9 kg/m2

minimaal 12 uur

3e spuitgang

ca. 1,1 kg/m2

24 uur

Na de laatste spuitgang en 24 uur droogtijd is de afwerking StoSilent Decor klaar.
De spachteling eronder is niet meer
zichtbaar. Het is aan te bevelen om na de
droogtijd het plafond met lucht af te
spuiten om losse korrel te verwijderen.

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

StoSilent Distance

Rev.-Nr. 2015-06-01
Sto-HQ-NL

Wand (vertikale doorsnede): Wandaansluiting open

SSDI-BT-0100

© Sto SE & Co. KGaA

Details

StoSilent Profile AP
Nonius afhanger
Kruisverbinder
Hoofddragers

Plaatdragende profielen
StoSilent Board 100 / 105 /200 / 205 /
300 / 305
StoSilent Top Basic
StoSilent Top Finish

max. 100 mm

>20

StoSilent Profile Tape

.

Akoestisch systeem

StoSilent Distance

Rev.-Nr. 2015-06-01
Sto-HQ-NL

Wand (vertikale doorsnede): Wandaansluiting met geperforeerd hoeklijn

SSDI-BT-0110

Optioneel geperforeerd L-profiel
StoSilent Profile AP
Nonius afhanger
Kruisverbinder
Hoofddragers

Plaatdragende profielen
StoSilent Board 100 / 105 /200 / 205 /
300 / 305
StoSilent Top Basic
StoSilent Top Finish

max 100 mm

>20

StoSilent Profile Tape
Gefosfateerde snelbouwschroef

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.

© Sto SE & Co. KGaA

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.

.

Akoestisch systeem

StoSilent Distance

Rev.-Nr. 2015-06-01
Sto-HQ-NL

Wand (vertikale doorsnede): Beëindiging (kantlat)

SSDI-BT-0120

© Sto SE & Co. KGaA

Details

optioneel randprofiel
Nonius afhanger
Kruisverbinder
Hoofddragers

StoSilent Board 100 / 105 /200 / 205 /
300 / 305
StoSilent Decor M

max. 100 mm

StoSilent Profile Tape

>20

Plaatdragende profielen

StoSilent Plan
Gefosfateerde snelbouwschroef
StoDeco Profil
Montagelijm

.

Akoestisch systeem

StoSilent Distance

Rev.-Nr. 2015-06-01
Sto-HQ-NL

Wand (vertikale doorsnede): Wandaansluiting met geperforeerd hoeklijn

SSDI-BT-0130

Optioneel geperforeerd L-profiel
StoSilent Profile AP
Nonius afhanger
Kruisverbinder
Hoofddragers

Plaatdragende profielen
StoSilent Board 100 / 105 /200 / 205 /
300 / 305
StoSilent Top Basic
StoSilent Top Finish

max. 100 mm

>20

StoSilent Profile Tape
Gefosfateerde snelbouwschroef

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.

© Sto SE & Co. KGaA

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.

.

Akoestisch systeem

StoSilent Distance

Rev.-Nr. 2015-06-01
Sto-HQ-NL

Plafond (vertikale doorsnede): Dillatatievoeg gesloten

SSDI-BT-0210

© Sto SE & Co. KGaA

Details

Nonius afhanger
Optioneel achterhout
C-profiel
ca. 10

Hoofddragers
Kruisverbinder
Plaatdragende profielen
StoSilent Board 100 / 105 /200 / 205 /
300 / 305
StoSilent Top Basic
StoSilent Top Finish
Gefosfateerde snelbouwschroef

max. 100 mm

>15

max. 100 mm

StoSilent Profile Tape
StoSilent Profile AP

.

Akoestisch systeem

StoSilent Distance

Rev.-Nr. 2015-06-01
Sto-HQ-NL

Plafond (vertikale doorsnede): Dillatatievoeg

SSDI-BT-0220

Nonius afhanger
C-profiel
Hoofddragers

ca. 10

Kruisverbinder
Plaatdragende profielen
StoSilent Board 100 / 105 /200 / 205 /
300 / 305
StoSilent Top Basic
StoSilent Top Finish
StoSilent Profile Tape

max. 100 mm

>15

max. 100 mm

Gefosfateerde snelbouwschroef
StoSilent Fix
StoSilent Profile EW

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.

© Sto SE & Co. KGaA

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.

.

Akoestisch systeem

StoSilent Distance

Rev.-Nr. 2015-06-01
Sto-HQ-NL

Plafond (vertikale doorsnede): Overstek zonder belasting

SSDI-BT-0310

© Sto SE & Co. KGaA

Details

StoSilent Profile EW
Nonius afhanger

Kruisverbinder
Hoofddragers

Plaatdragende profielen
StoSilent Board 100 / 105 /200 / 205 /
300 / 305
StoSilent Top Basic
StoSilent Top Finish
StoSilent Profile Tape
Gefosfateerde snelbouwschroef

.

Akoestisch systeem

StoSilent Distance

Rev.-Nr. 2015-06-01
Sto-HQ-NL

Plafond (vertikale doorsnede): Overstek met belasting

SSDI-BT-0320

Hoeksteun profiel
Verlichting
Nonius afhanger

Hoofddragers

Plaatdragende profielen
StoSilent Profile Tape
StoSilent Board 100 / 105 /200 / 205 /
300 / 305
StoSilent Top Basic
StoSilent Top Finish
Gefosfateerde snelbouwschroef
StoSilent Fix

max. 100 mm

StoSilent Profile EW

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.

© Sto SE & Co. KGaA

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.

.

Akoestisch systeem

StoSilent Distance

Rev.-Nr. 2015-06-01
Sto-HQ-NL

Plafond (vertikale doorsnede):

SSDI-BT-0410

© Sto SE & Co. KGaA

Details

Nonius afhanger
Hoofddragers
Plaatdragende profielen
StoSilent Board 100 / 105 /200 / 205 /
300 / 305
StoSilent Top Basic
StoSilent Top Finish
StoSilent Profile AP
StoSilent Profile Tape
Gefosfateerde snelbouwschroef

StoSilent Fix
StoSilent Profile EW

.

Akoestisch systeem

StoSilent Distance

Rev.-Nr. 2015-06-01
Sto-HQ-NL

Wand (vertikale doorsnede): Voorzetwand met Hutprofil

SSDI-BT-0510

StoSilent Board 100 / 105 /200 / 205 /
300 / 305
StoSilent Top Basic
StoSilent Top Finish
Gefosfateerde snelbouwschroef
StoSilent Profile Tape

Hoeksteun profiel
optioneel randprofiel
StoSilent Profile EW
StoSilent Fix

max. 100 mm

StoSilent Profile AP

>15

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.

© Sto SE & Co. KGaA

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.

.

Akoestisch systeem

StoSilent Distance

Rev.-Nr. 2015-06-01
Sto-HQ-NL

Wand (vertikale doorsnede): Voorzetwand met verstelbare directafhanger

SSDI-BT-0520

© Sto SE & Co. KGaA

Details

StoSilent Board 100 / 105 /200 / 205 /
300 / 305
StoSilent Top Basic
StoSilent Top Finish
Verstelbare afhanger
Hoeksteun profiel
Gefosfateerde snelbouwschroef
StoSilent Profile EW
Gefosfateerde snelbouwschroef
StoSilent Profile Tape
StoSilent Profile AP

59-108 mm

.

Akoestisch systeem

StoSilent Distance

Wand (vertikale doorsnede): Voorzetwand met U-Hanger

Rev.-Nr. 2015-06-01
Sto-HQ-NL

SSDI-BT-0530

Optioneel minerale wol
U-hanger
StoSilent Board 100 / 105 /200 / 205 /
300 / 305
StoSilent Top Basic
StoSilent Top Finish
Plaatdragende profielen

Hoeksteun profiel
StoSilent Profile EW
StoSilent Fix
StoSilent Profile Tape
Gefosfateerde snelbouwschroef
StoSilent Profile AP

Afstand plaatdragende profielen 200 mm bij mechanische belasting
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.

© Sto SE & Co. KGaA

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.

.

Akoestisch systeem

StoSilent Distance

Rev.-Nr. 2015-06-01
Sto-HQ-NL

Wand (vertikale doorsnede): Zijaansluing voorzetwand

SSDI-BT-0540

© Sto SE & Co. KGaA

Details

Optioneel minerale wol
Plaatdragende profielen
StoSilent Board 100 / 105 /200 / 205 /
300 / 305
StoSilent Top Basic
StoSilent Top Finish
StoSilent Profile Tape
Gefosfateerde snelbouwschroef
Sto-Stuckband

Afstand plaatdragende profielen 200 mm bij mechanische belasting

.

Akoestisch systeem

StoSilent Distance

Rev.-Nr. 2015-06-01
Sto-HQ-NL

Wand (vertikale doorsnede): Voorzetwand met vastpunt montage

SSDI-BT-0550

>20 mm

Optioneel minerale wol
StoSilent Board 100 / 105 /200 / 205 /
300 / 305
StoSilent Top Basic
StoSilent Top Finish
U-hanger
Plaatdragende profielen

Gefosfateerde snelbouwschroef

max. 800 mm

StoSilent Profile Tape

Afsluitprofiel
Geluids isolatie
Afsluitprofiel met foamband

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.

© Sto SE & Co. KGaA

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.

.

Akoestisch systeem

StoSilent Distance

Rev.-Nr. 2015-06-01
Sto-HQ-NL

Plafond (vertikale doorsnede): Inbouwverlichting

SSDI-BT-0610

© Sto SE & Co. KGaA

Details

Nonius afhanger

Kruisverbinder
Hoofddragers
Plaatdragende profielen
StoSilent Board 100 / 105 /200 / 205 /
300 / 305
StoSilent Top Basic
StoSilent Top Finish
StoSilent Profile Tape
Gefosfateerde snelbouwschroef

.

Akoestisch systeem

StoSilent Distance

Rev.-Nr. 2015-06-01
Sto-HQ-NL

Plafond (vertikale doorsnede): Mobiele scheidingwand

SSDI-BT-0620

Mobile scheidingswand

R'w bis 45dB
R'w ab 46dB

Hoofddragers

R'w ab 46dB
R'w bis 45dB

Nonius afhanger

Plaatdragende profielen
StoSilent Profile Tape
StoSilent Board 100 / 105 /200 / 205 /
300 / 305
StoSilent Top Basic
StoSilent Top Finish
Gefosfateerde snelbouwschroef

Niet goed geadviseerd

Sto-Afdichtband standaard

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.

© Sto SE & Co. KGaA

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.

.

Akoestisch systeem

StoSilent Distance

Rev.-Nr. 2015-06-01
Sto-HQ-NL

Plafond (vertikale doorsnede): Ventialtie rooster

SSDI-BT-0630

© Sto SE & Co. KGaA

Details

Nonius afhanger

Hoofddragers
Plaatdragende profielen
StoSilent Board 100 / 105 /200 / 205 /
300 / 305
StoSilent Top Basic
StoSilent Top Finish

StoSilent Profile EW

max. 100 mm

StoSilent Profile Tape

Niet goed geadviseerd

Luchtuitlaat

.

Akoestisch systeem

StoSilent Distance

Plafond (horizontale doorsnede): Inspectieluik met raveling in de
onderconstructie

Rev.-Nr. 2015-06-01
Sto-HQ-NL

SSDI-BT-0640

_400

Hoofddragers

Kruisverbinder
Plaatdragende profielen
< 100

_400

Inspectieluik

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.
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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.

.

Akoestisch systeem

StoSilent Distance

Rev.-Nr. 2015-06-01
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Plafond (vertikale doorsnede): Plafond onder plafond

SSDI-BT-0720

Nonius afhanger
Hoofddragers
Plaatdragende profielen
unsiversele schroef
Gipskarton syteem
Plaatdragende profielen
StoSilent Profile Tape
StoSilent Board 100 / 105 /200 / 205 /
300 / 305
StoSilent Top Basic
StoSilent Top Finish
Gefosfateerde snelbouwschroef

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.
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