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 1  Benodigde werktuigen: Winkelhaak, Waterpas, Handzaag en verstekbak of Electrische  verstekzaag, 
Nietjesmachine, Schroefboormachine, Vochtigheidsmeter, Hamer, Plooi- en/of  rolmeter, Smetkoord, Pas-
lat.

 2  Voorzie over de volledige oppervlakte van het plafond een houten lattenrooster waaraan de  plafondpanelen 
zullen worden bevestigd volgens een zwevend principe Het lattenwerk wordt dwars  tegenover de lengte van de 
panelen geplaatst. Enkel een lattenrooster die op onderstaande manier werd geconstrueerd is toegelaten. Elke 
andere vorm ontslaat de fabrikant van elke  verantwoordelijkheid.

 3  Maak eerst een perimeter met geschaafde houten latten rondom de ruimte. Veranker de latten tegen 
de wand met schroeven en pluggen. Gebruik voor het lattenwerk droog, geschaafd en zuiver dennenhout. 
Dit voorkomt vervorming en werking van de latten.

 4  Breng dwarsbalken aan met een onderlinge afstand (hart-op-hart) van maximaal 40 cm.

 5  Breng tussen de dwarsbalken tussenbalken aan met een maximale tussenafstand van 1,50 m. Deze 
tussenbalken zijn onontbeerlijk voor een stabiele plafondstructuur.

 6  Controleer de vlakheid van het lattenrooster met behulp van een paslat en/of vlaklaser apparaat. De 
opstelling van de plafondroostering heeft nu het principe van een dragende en gesloten roostering, die het 
gewicht en de werking van het plafond kan opvangen. Indien de overspanning meer dan 4 meter bedraagt 
is het aan te raden het plafond te voorzien van extra ophangpunten, dit om te vermijden dat het plafond 
kan doorhangen.

 7  Breng op het lattenrooster pannelatten aan met onderlinge afstand van max. 30 cm. Hierdoor is er 
voldoende luchtcirculatie mogelijk tussen het lattenrooster en de plafondpanelen.

Zorg ervoor dat de ruimte waar het plafond wordt geplaatst voldoende droog is. Een relatieve vochtigheid 
van max. 50 % dient gerespecteerd te worden. Dit percentage komt overeen met het ideale vochtig-
heidsgehalte voor een gezond en hygiënisch binnenklimaat. De ruimte moet droog en tochtvrij zijn en 
voorzien zijn van ramen en deuren. Bovendien dient de ruimte de omgevingstemperatuur van een normale 
leefruimte te hebben.

 8  Maak de verpakkingen open met een snijmes en laat de pakken gedurende 48 uur acclimatiseren in 
de ruimte waar ze worden geplaatst. Lees alvast goed de plaatsingsvoorschriften en verzeker U ervan dat 
alles klaar en duidelijk is. Voor een betere voorbereiding, raadpleeg de plaatsingsfilmpjes op de Maëstro 
website.

 9  Het is belangrijk de pakken te mengen tijdens het plaatsen om kleine kleurschakeringen en -ver-
schillen op te vangen. Doe dit zeker bij houtdecoren met “plank-effect”. De Maëstro panelen worden 
geproduceerd met de nieuwste technieken en worden aan strenge kwaliteitscontroles onderworpen. Pa-
nelen die een zichtbare fabricagefout vertonen mogen niet geplaatst worden. Zorg bij de plaatsing steeds 
voor een goede belichting. Controleer voor de montage elk paneel: zo vermijdt U dat eventuele gebreken 
niet opgemerkt worden. Enkel niet geplaatste panelen met een zichtbaar gebrek kunnen het voorwerp 
uitmaken van de garantiebepalingen.

 10  Schenk extra aandacht aan de rechtheid van de eerste rij panelen! Dit bespaart U ellende tijdens de 
plaatsing en is uiterst belangrijk om een mooi en perfect sluitend resultaat te bekomen.
Teken met een smetkoord de eerst rij af. Hou hier rekening dat je minimaal 10 mm speling laat tussen 
wand en plafond, dit om de werking van het plafond toe te laten. Indien die uitzettingsvoeg niet wordt 
gerespecteerd is de kans reëel dat het plafond loskomt omdat een normale werking van het (houten) 
plafond wordt verhinderd.

Het voornaamste bestanddeel van de Maestro panelen is hout. Hout leeft: dit wil zeggen dat de panelen 
onderhevig zijn aan uitzetting en inkrimping. De uitzetting kan 2 mm per lopende meter bedragen. Hoe 
groter de oppervlakte, hoe groter de uitzettingsvoeg moet voorzien worden.

 11  De bevestiging van de panelen kan op de volgende manier:
a. Nietjes: gebruik hiervoor nietjes van minimaal 14 mm.
Schiet de nietjes met het nietjespistool in de lip en dit onder een schuine hoek.
Regel de aanslagdruk zodanig dat het nietje niet doorheen de MDF schiet. 
b. Bevestigingsclips: Enkel de originele Maëstro clips mogen gebruikt worden. Die werden immers 
speciaal ontwikkeld voor de Maëstro panelen.

 12  Zijn in ieder geval uitgesloten:
a. schroeven  
b. verlijming
Zelfs verlijming in combinatie met de bovenstaande en toegestane bevestigingsmethoden is uitgesloten!!

 13  Er bestaan 3 soorten montagewijzen:
a. wildverband
b. symmetrisch verband
c. trapverband
Hou bij de berekening van de benodigde materialen rekening met een uitvalspercentage gaande van 5% 
bij wildverband tot 12% bij trapverband! Voorzie achterlatten op de kopse voegen. Die zorgen voor een 
perfecte ondersteuning en een perfect sluitend resultaat.

 14  Hou er bij de plaatsing rekening mee dat de kopse voegen minimaal 25 cm overlappend uit elkaar 
liggen.

 15  Monteer de volgende rijen door eerst de tandse lange kant in de lange groef van het vorige paneel 
te schuiven. Schuif vervolgens de kopse kant dicht. Bevestig het paneel door middel van nietjes of be-
vestingsclips.

 16  Respecteer op alle zijden rond het plafond de uitzettingsvoeg van minimaal 10 mm. Bij overspan-
ningen van meer dan 7 m, dient het plafond onderbroken te worden met een extra  uitzettingsvoeg.

 17  Werk Uw plafond af met bijhorende Maëstro afwerkingslijsten. Respecteer de volgende plaatsings-
voorschriften. 

!! Verlijm nooit afwerkinglijsten tegen het plafond!!
!! Bevestig evenwel door te vernagelen tegen de muur. Eventueel kan wel lijm  gebruikt 
worden tegen de muur.
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