
Wat u moet weten over  

Fermacell AK



In deze publicatie vindt u de belang-

rijkste aandachtspunten bij de ver-

werking van Fermacell wanden met 

een afgeschuinde randafwerking:  

de Fermacell AK-plaat.

Voordelen van de Fermacell AK-plaat:
¬    snelle verwerking door stotende montage

¬    een vlakke wand als resultaat 

¬    2/3 van de bevestigingsmiddelen wordt met het 

afvoegen al dichtgesmeerd

¬    zowel 2- als 4-zijdig afgeschuinde kant is  

leverbaar

¬    zowel de plaatbreedte van 120 als die van  

60 cm zijn  leverbaar met afgeschuinde kant

¬     in combinatie met Fermacell voegengips 

verzekerd van een zeer stootvaste voeg.

De Fermacell gipsvezelplaat heeft een hoge  

brandwerendheid, een uitstekende geluids-

isolatie, een zeer grote stoot- en drukvastheid,  

is waterafstotend, milieuvriendelijk en  

100% homogeen.

Hart op hart afstanden
Maximale hart op hart afstanden van de onderconstructie (metalen of 

houten staanders) is 50 x de dikte van de plaat. 

Plaatdikte  maximale h.o.h. afstand

10 mm  500 mm

12,5 mm  600 mm 

15 mm   750 mm 

In het geval van metalen staanders dient men de eerste Fermacell plaat 

aan te brengen aan de open kant van het C-profiel. Het wegdrukken van de 

stijlpoot is dan makkelijk te controleren!

Montage
De beplating met AK-langszijde stotend monteren. Bij schroeven/nieten 

minimale randafstand van 12 mm aanhouden. De hart op hart afstand van 

de Fermacell-snelbouwschroeven of nieten is afhankelijk van de dikte van 

de beplating. Bijvoorbeeld enkele beplating, 12,5 mm dik: 

¬    schroeven h.o.h. 25 cm verbruik: 26 stuks/m2 wand

¬    nieten h.o.h. 20 cm verbruik: 32 stuks/m2 wand

Fermacell AK-plaat
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Schroefvolgorde 
Voor een spanningsvrije montage is het van 
belang de juiste volgorde aan te houden. 

Naden en voegen
¬    Naden tussen de platen dienen aan beide  

zijden van de wand op dezelfde stijl te zitten.

¬    Beplating Fermacell dient 5 mm vrij gehouden 
te worden van aansluitingen.
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Twee lagen Fermacell
Bij het monteren van een dubbele beplating  
is de afstand tussen de bevestigingsmiddelen  
als volgt:

Plaat op plaat: 

¬    afstand tussen nieten (dikte > 1,5 mm, rugbreedte > 10 mm) 

mag maximaal 150 mm zijn

¬    afstand tussen schroeven (ø 3,9 mm) mag maximaal  

250 mm zijn

2e laag in onderconstructie:

¬   afstand tussen de schroeven mag maximaal 250 mm zijn
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1. 2. 3.

Horizontale voeg methoden
1.   Lijmen, platen stotend monteren
2.    Gipsvoeg, 5-7 mm uit elkaar monteren met  

Fermacell strook aan de achterzijde voor weer-
stand tegen console- en stootbelastingen 

3.    Indien plaat 4-zijdig afgeschuind:  
stotend monteren met Fermacell strook aan  
achterzijde tegen console- en stootbelastingen. 
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Afvoegen
Voor het afvoegen dient eerst het Fermacell zelfklevende 
gaasband te worden aangebracht. Hierna een eerste laag  
Fermacell voegengips goed vullend aanbrengen en na  
droging een tweede laag. Eventueel afwerken met  
kant-en-klaar finish (zie hier onder).

Voegengips 
Een zak van 5kg is voldoende voor 
circa 35 m2 wandoppervlak bij 
een standaard plaatbreedte van 
1,2 meter.
Met 1 kg voegengips kan 5 –6 meter 
voeg en bijbehorende schroefgaten 
worden afgevoegd. 

Kant-en-klaar finish
Indien noodzakelijk voor eind-
afwerking (bij dunne afwerking,  
bijvoorbeeld schilderwerk) breed 
afvoegen met Fermacell kant-en- 
klaar finish. 

Verbruik: 
Finishen voegen: 100 g/m2.  
Finishen van geheel oppervlak: 200 g/m2.


