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Plaatsingscondities op de werkvloer 
 

• Ter plekke van het te monteren Rockfon® Mono® Acoustic systeemplafond dient het 
gebouw wind- en waterdicht te zijn. 
 

• Tijdens de hele duur van de werken, van begin tot het einde van de installatie van het 
Rockfon® Mono® Acoustic plafond dient de omgevingstemperatuur tussen 5 en 40°C te zijn 
en de relatieve vochtigheid tussen 40 en 60%. Het niet naleven van deze voorwaarden zal 
de installatietijd van het Rockfon® Mono® Acoustic plafond aanzienlijk verlengen en kan 
gebreken tot gevolg hebben.  
 

• Het gebruik van ventilatorconvectoren, ventilatoren en ontvochtigers op locatie zijn 
noodzakelijk als de natuurlijke omstandigheden op de bouwplaats het niet mogelijk maken 
om de gewenste temperatuur en luchtvochtigheidsniveaus te bereiken. 

 
• De droging van het voegwerk is optimaal bij een temperatuur tussen de 18°C en 20°C. Een 

goede luchtcirculatie bevordert het drogingsproces en is noodzakelijk. Gebruik indien 
nodig een ventilator. 
 

• Controleer tussen elke fillerlaag of de vorige laag volledig is opgedroogd met behulp van 
een vochtmeter. Het niet naleven van deze regel leidt tot ernstige gebreken in de kwaliteit 
van de voegen. 
 

• Het aanbrengen van de spuitpleister (Render) op nog vochtige voegen kan leiden tot een 
verkleuring van de Render en eventueel loslaten van renderlaag door blaasvorming. 
 

• Wij behouden ons het recht om het Rockfon® Mono® Acoustic plafond niet aan te bevelen 
voor toepassingen in zwembaden, sauna's, wellness, douches, enz. Dit wordt sterk 
afgeraden, gezien het verhoogde risico op condensatie, corrosie, ophoping van vocht,etc. 
met alle mogelijke gevolgen van dien. Deze zijn dan ook per definitie uitgesloten van onze 
garanties. 
 

• Het is belangrijk om stofvorming tijdens en na de installatie van het Rockfon® Mono® 
Acoustic plafond te vermijden. Het plafondoppervlak dient volledig stofvrij te zijn voor 
aanbrengen van filler en render om hechting van deze lagen te kunnen garanderen.  
 

• Grote variaties in hygrothermische omstandigheden moeten gecontroleerd verlopen. 
Herbevochtiging van de ruimtes is uitgesloten. De grenzen worden gerespecteerd vanaf het 
tijdstip van start der werken. 
 

• De opwarming tijdens de uitvoering van de werken en tijdens de in gebruik name dient 
geleidelijk te gebeuren; ten gevolge van snel en extreem opwarmen van de ruimten kan 
maatverandering ontstaan waardoor scheuren kunnen optreden. Het aanzetten van het 
HVAC-systeem dient geleidelijk te gebeuren. 
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• De druk onder en boven het plafond dient gelijk gehouden te worden. Het is belangrijk om 
van tevoren te bepalen of er drukverschil kan ontstaan. Drukverschil ontstaat bijvoorbeeld 
door open plenum ventilatie, vrij aanzuigende ventilator convectoren, schachten die niet 
gesloten zijn, waardoor een soort schoorsteen-effect ontstaat of door luchttransport ten 
gevolge van bouwkundige onvolkomenheden. De aansluitingen van ventilatiekanalen, 
airconditioning dienen luchtdicht afgedicht te worden. Dit alles kan leiden tot onderdruk in 
het plenum. Deze onderdruk zorgt ervoor dat het plafond als een soort afzuigkap gaat 
fungeren en lucht door het plafond in het plenum wordt gezogen. Door de open akoestische 
structuur die inherent is aan het systeem (paneel en spuitpleister) wordt bij vervuilde lucht, 
als gevolg van een opeenhoping van stof zwevend in de omringende lucht deze vervuiling 
in deze openingen afgezet.  
 

• Integratie van technieken: deze dienen op voorhand van de plaatsing van het Rockfon® 
Mono® Acoustic plafond bekend te zijn bij de plaatser. Eventuele aanpassingen, 
verstevigingen, extra ophangpunten en dergelijke kunnen in dit voortraject voorzien 
worden. Na plaatsing van het Monolitisch plafond kunnen aanpassingen visuele gebreken 
veroorzaken. 

 
• Bij gebruik voor plafonds met grote afmetingen moet het Rockfon® Mono® Acoustic plafond 

geïnstalleerd worden met een bewegingsvoeg. Bewegingsvoegen in het Rockfon® Mono® 
Acoustic plafond moeten uitgelijnd worden met de dilatatievoegen in het gebouw. 
 

• Wij adviseren invallend licht/strijklicht op verlaagde plafonds te vermijden. Extreem 
strijklicht kan leiden tot de aftekening van naden. De controle van het kwaliteitsniveau mag 
niet gebeuren bij scherende lichtinval en dient uitgevoerd te worden bij natuurlijk licht en op 
een afstand van 2 meter.  
 
De aanvaardbare vlakheidstoleranties zijn:  
De maximale tolerantie bedraagt 2 mm over een afstand van één meter en 5 mm over  
Een afstand van vijf meter. Deze tolerantie geldt in alle richtingen. Advies is om de laatste 
renderlaag te spuiten in de richting van de lichtinval. Hiermee rekening houden bij de 
opbouw van de verschillende lagen. 

 
• Meer informatie is te vinden op Rockfon Mono® Acoustic® product datablad en Rockfon® 

Mono® Acoustic systeembeschrijving. Deze is te vinden op onze website of op te vragen bij 
technische afdeling Rockfon. 

 


