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Bestektekst Sonans® Wand-/plafondplaten 
 

 
45 AFBOUWTIMMERWERK 

45.00 ALGEMEEN 

45.00.09 ALGEMEEN 

01. CONTROLE GEMONTEERDE PLATEN 
De aannemer zal de directie tijdig verzoeken om de gemonteerde platen te inspecteren voordat de-
ze worden geschilderd. 

90. ZICHTWERK 
.01 Platen moeten worden beschermd tegen vervuiling, zonlicht e.d. 

91. OVERIGEN 
- De bevestigingsmiddelen moeten met een regelmatig patroon worden aangebracht. 
- De koppen van de bevestigingsmiddelen moeten 1 – 2 mm verzonken worden aangebracht. 

45.00.29 DIVERSE 

01. MELDING AANVANG MONTAGE 
De aannemer zal de directie tijdig informeren wanneer een aanvang wordt gemaakt met de monta-
ge van de Sonans platen. 

45.10 WERKOMSCHRIJVING 

45.10.01 WERKOMSCHRIJVING 

01. De beschietingen met Sonans
®

 zoals gedefinieerd onder 45.40.01 en zoals aangegeven op de bij 

dit bestek behorende tekeningen en details. 

45.40 MATERIALEN 

45.40.01 TIMMERWERK, BESCHIETINGEN 

1. Metsä Wood SONANS
® 

 

Fabrikant: Metsä Wood 

Houtsoort:  Sonans
®

 (vuren) 

Dikte: 20 mm 
Perforatie: Ø10 mm, grid #20 mm 
Perforatie: Standaard Ø10 mm op grid #20 mm / ongeperforeerd 
Plaatbreedte: Te specificeren door aannemer / architect  
Plaatlengte: Te specificeren door aannemer / architect 
Oriëntatie: Horizontale / verticale banen 
Oppervlak: Standaard 1 zijde zicht (aan deze zijn mogen open gebreken zitten)  
Facetrand: Standaard rondom 
Randafstand: 25mm standaard rondom/ anders   
Afwerkingen: Achterzijde wel / niet voorzien van zwart firet doek.  

                                              Coating: Zichtzijde afwerken met [omschrijving gewenste coating]/ ongelakt 
                                   Firetdoek: Standaard zwart/ kleur (min 500m²) 

Brandvertragendheid: wel…/ geen eis  
 

                                     

2. SONANS
®

 BESCHIETING  

Bevestigingsmiddelen: [Nagels / schroeven / geprofileerde nagels / kamnagels, Ø... mm, lang ... 
mm, minimaal ... stuks/m2] / Te bepalen door aannemer 

Bevestigingswijze: [Tussen de gaten, verdiept in potgaten / verdiept in pluggen] / Te bepalen 
door aannemer 

Ondersteuning: [Op regels / veerregels] / Te bepalen door aannemer 
 

.01 WANDEN / PLAFONDS 

Sonans 
® 

aanbrengen zoals aangegeven op tekeningen … 

 
METSÄ WOOD HOLLAND  
Schumanpark 9c 

7336AM Apeldoorn, The Netherlands 
T: +31 (0) 55 538 6610 
info.nl@metsagroup.com 
www.metsawood.nl 
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