
MONTAGE TIPS VOOR FLAMEX FACET

Flamex Facet is een akoestisch paneel gemaakt van geluidsabsorberend 
melamineschuim.  Het paneel is rondom voorzien van een decoratieve Fac-
et-rand van 45° (vanaf basishoogte). Flamex Facet vermindert vervelende 
geluidsreflecties en nagalm in het midden- en hoogfrequentie gebied. Het 
verbetert de ruimte-akoestiek door de holle klank weg te nemen.

AKOESTISCHE MATERIALEN  |  ABSORPTIE

STAP 1: PLANNING  
Voordat u de panelen gaat monteren, 
is het verstandig eerst een plan 
te maken met waar de panelen 
precies moeten komen. Omdat het 
product rondom is voorzien van 
een schuine facet rand zal het op 
maat snijden goed zichtbaar zijn, 
wat niet altijd even fraai is. Flamex 
is op zichzelf gemakkelijk op maat 
te snijden. In de planning neemt u 
op waar bijvoorbeeld verlichting of 
wandcontactdozen aanwezig zijn. 
Zo voorkomt u dat er panelen bij 
gesneden moeten worden. Om de 
panelen mooi in een rechte lijn te 
monteren, zet u een loodlijn op het 
te behandelen vlak.

STAP 2: VOORBEREIDING  
Zorg ervoor dat de ondergrond 
schoon en stofvrij is. Grove onder-
grond zoals granol eventueel uit-
vlakken voor een snelle en goede 
hechting met de Stauf lijm. Qua 
gereedschappen heeft u een lijm-
kam of een plamuurmes nodig voor 
het aanbrengen van de Stauf lijm, 
handschoenen om de platen Flamex 
mooi wit te houden. En een scherp 
mes, bijvoorbeeld ons Keramische 
mes, voor het eventueel aanpassen 
van de panelen.

STAP 3: MONTAGE  
Als de panelen na 24 uur zijn geaccli-
matiseerd kunnen ze op de gewen-
ste plaats worden gemonteerd. U 
voorziet de panelen een centimeter 
of 10 uit de hoeken van een klodder 
Stauf pasta en smeer deze uit richt-
ing het midden van het paneel. Voor-
zie het midden van het paneel ook 
van een uitgesmeerde klodder lijm. 
Breng de lijm niet in een te dikke 
laag aan, want er kan dan een ruimte 
tussen de ondergrond en het paneel 
ontstaan.

Afhankelijk van de grootte van het 
paneel en de ondergrond wordt on-
geveer 30% van het paneel voorzien 
van lijm. U drukt het paneel voor-
zichtig maar stevig tegen de onder-
grond. Wanneer er voldoende lijm is 
gebruikt, blijft deze direct hangen. 
Stutten moet niet nodig zijn. Afhan-
kelijk van de ondergrond kunt u met 
één emmertje Stauf pastalijm van 
3.5 Kg ongeveer 12 m² Flamex mon-
teren.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN.
Voordat een Flamex product kan 
worden verwerkt, dient het 24 uur te 
acclimatiseren in de ruimte waar het 

gemonteerd gaat worden. Flamex 
heeft een rek en krimp en afmeting 
marge van +/- 3%. Het productiepro-
ces van Flamex bestaat uit schuim-
en. dit betekent dat er luchtbelletjes 
te zien zijn op het oppervlak.   


