
EASYceiling Direct
Montagehandleiding



EASYceiling Direct wordt toegepast bij het absorberen van geluidsreflecties. 
Hierdoor wordt de galm in binnenruimtes verminderd en de akoestiek verbeterd. 
EASYceiling Direct wordt gemonteerd door middel van het paneel tegen het plafond 
te verlijmen. 

EASYceiling Direct bestaat uit 40 mm glaswol die aan de zichtzijden gecoat 
is. De panelen zijn geclassificeerd als niet brandbaar conform EN ISO 1182. Er 
zijn twee uitvoeringen: Met facetrand of met een rechte rand.

Algemeen

Hulp nodig?
Neem contact met ons op!

+31 30 227 08 00  
info@easy-noisecontrol.nl

• Hang geen extra gewicht aan de plafondpanelen, de 
panelen kunnen mogelijk los komen; 

• De panelen zijn bedoeld voor toepassing in een droge 
binnen-omgeving; 

• Voor poreuze ondergronden zoals beton en gips wordt 
een primer aanbevolen; 

• De meegeleverde montagekit wordt niet aanbevolen 
voor toepassing op PE, PP, Teflon en bitumineuze 
ondergronden en dilatatievoegen; 

• Voor optimale resultaten de montagkit aanbrengen 
op een schoon, droog en draagkrachtig oppervlak 
(reinigen en ontvetten met Carrosol).

Aandachtspunten



Benodigdheden

Onderdelen

High Tack Montagekit koker                           1x                                     1,4m2 paneel

Rolmaat Werkhandschoenen Trap/steiger

Kitpistool Potlood/pen Stanleymes
eventueel

Kruislijnlaser
eventueel



Werkwijze

Meet het plafond en de EASYceiling Direct. 
Teken de gewenste locatie af op het 
plafond. Snij daarna  de EASYceiling Direct 
eventueel op maat met een stanleymes. 
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Breng stroken montage kit aan op het 
paneel zoals in de afbeelding, 10 cm van 
de rand. 

Bij het aanbrengen van de montage kit 
is het belangrijk dat de V-groef van de 
spuitmond omhoog gericht is.

Let op! Laat ook ruimte open tussen de 
stroken kit.
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10 cm
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Plaats het paneel tegen het plafond op de 
gewenste plek, kleine correcties kunnen 
worden uitgevoerd. Druk het paneel 10 
seconden stevig aan. 

Tip: Gebruik een kruislijnlaser voor het 
plaatsen en uitlijnen van de plafondpanelen
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#wijzijnakoestiek
Deze tekst is met uiterste zorg samengesteld. Datzelfde geldt voor de testresultaten en verdere certificaten. Aan deze 

tekst kunnen echter geen rechten worden ontleend en wijzigingen zijn onder voorbehoud. Het is niet mogelijk om 
bepaalde eigenschappen of geschiktheid van onze producten te garanderen in een specifieke toepassing. Raadpleeg 

onze aanvullende voorwaarden of neem bij twijfel contact op met ons.


