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Montagehandleiding PG-wanden       
Voordat u de PG producten gaat monteren, controleer of u de juiste producten 
ontvangen heeft. 

Controleer voor dat u begint of de gevel/wand droog is, zo nodig maatregelen treffen. 

PG-SYSTEM 

         

Begin met het monteren van de spouwlatten en de slof. 
 
Plaats de montage slof (L-vormige lat) op de vloer ca 1 cm van de wand en plaats daarna de spouwlat 
(20 x 50 mm) langs de buitenzijdes van de wand en plafond, deze zijn nodig om de PG wand bij de 
start en het laatste paneel vast te zetten. Indien er zware voorwerpen (bijv. Verwarming radiator) of als 
er wandcontactdoos op de muur gemonteerd moet worden kan men ter plaatste van de elementen extra 
spouwlat of verduurzaamd plaatsen voor de stevigheid. 
 

          
 
Plaats de eerste wand in de hoek  
 
Zaag de wand op hoogte (wandhoogte – 1cm)  en maak de PG-verbindingsregels op maat 
(wandhoogte – spouwlat en dikte slof). Plaats het eerste wandelement in de hoek, schuif de XPS regel 
in de zijkant van het paneel (schroefgat is uit het midden voorgeboord, deze blijft bereikbaat)  en 
schroef de wand aan de buitenzijde rechtstreeks in de spouwlat met de FAAY PG-schroeven (door het 
gips heen)  en zet daarna de PG-verbindingsregel vast op de wand door gebruik te maken van 
slagpluggen of schroeven met een aparte plug. Maak de wand af door de rest van de elementen op 
dezelfde wijze te monteren. Op deze wijze ontstaat de vlakke wand zonder schroefgaten in het zicht    
( uitgezonderd begin en eind paneel) 
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Afwerken aansluitingen 
 
Werk alle aansluitingen van de geplaatste wand af met Faay Foam, zorg dat er geen kieren of 
openingen meer zijn. Kieren en openingen zorgen voor lekken in de isolatie wand en brengen het 
isolatie niveau naar beneden. Let op bij wandcontactdozen goed dichtzetten met Faay Foam, er mogen 
geen luchtlekken ontstaan bij de inbouwdozen. 
 

    
 
Afwerken wand 
 
Indien er gekozen is voor de AK versie, kan men de wand gewoon afwerken als elke gipsplaat. Plaats 
gaasband over de naden tussen de wandelementen en smeer deze af volgens het gewenste 
afwerkingniveau. 
 
Hoekoplossingen      Toe te passen pluggen 
         Max rechtstandig 35 kg uitrekwaarde    
                                           Fischer KD tuimelplug 

    
Extra FAAY producten voor gemakkelijke montage:    25kg max reschtstandig uitrekwaarde  

 Faay PG- schroeven leverbaar voor de PG60, PG70 en PG90 
 Faay Foam 
 PG35  (gips) of MP35 (multiplex) dag kant afwerking, basic uitvoering 
 Faay kant en klare dagkantafwerking, MDF hoek met 20mm PIR en voorzien van witte 

folie 
 
Voor meer informatie en instructies zie KOMO attest FAAY wanden , te vinden op www.faay.nl 



vooraanzicht

PG60-system

Verwerkingsvoorschriften: voor alle 
overige verwerkingsvoorschriften 
verwijzen wij u naar ons KOMO attest. Zie 
ook onze website 
www.faay.nl/downloads/



PG60-system

1 = aansluitende bouwkundige constructie

2a = PIR-isolatie

3 = slof 40x70mm - vuren

5 = achterhout

2b = 9,5mm gips

4 = plint 9x45mm - hardhout

6 = spouwlat 20x70mm

13 = PUR-schuim

12 = bevestigingsmiddel

14 = radiator

16 = aansluitend kozijn

17 = MDF 6mm

18 = PIR met beide zijde aluminium DR-laag
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kozijnaansluiting

20 = luchtspouw
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PG60-system
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1 = aansluitende bouwkundige constructie

2 = wandtype PG-60: 9,5mm gips / 50mm PIR-isolatie

3 = slof 40x70mm - vuren

4 = plint 9x45mm - hardhout

6 = spouwlat 20x70mm

13 = PUR-schuim

12' = bevestigingsmiddel (stelschroef)

14 = radiator

18 = PIR met beide zijde aluminium DR-laag

bovenaanzichten
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10 = inbouwdoos elektra-aansluitpunt
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11 = 20mm PIR-isolatie achter inbouwdoos
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16 = aansluitend kozijn

17 = MDF 6mm
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8 = PG60-verbindingsregel

7a = gaasband

7b = Faayfiller
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paneelbreedte: 600
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vooraanzicht

PG60-vrijstaand



PG60-vrijstaand

1 = aansluitende bouwkundige constructie

2a = PIR-isolatie

3 = slof 40x70mm - vuren

5 = achterhout

2b = 9,5mm gips

4 = plint 9x45mm - hardhout

6 = spouwlat 38x38mm
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16 = aansluitend kozijn

17 = MDF 6mm

18 = PIR met beide zijde aluminium DR-laag

onderaansluiting wand

bovenaansluiting wand

bovenaansluiting wand/kozijn

20 = luchtspouw
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PG60-vrijstaand
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1 = aansluitende bouwkundige constructie

2 = wandtype PG-60: 9,5mm gips / 50mm PIR-isolatie

3 = slof 40x70mm - vuren

4 = plint 9x45mm - hardhout

6 = spouwlat 38x38mm 13 = PUR-schuim

14 = radiator

18 = PIR met beide zijde aluminium DR-laag
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16 = aansluitend kozijn

17 = MDF 6mm
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8 = PG60-verbindingsregel

7a = gaasband

7b = Faayfiller

2

2

8

8

12 = bevestigingsmiddel

paneelbreedte: 600
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FAAYFOAM® 
De beste wandsystemen verdienen de beste verlijming



1

FAAYFOAM is een montageschuim dat  

bestaat uit 1-component vochtuitharden de 

polyurethaan. Het is speciaal ontwikkeld 

voor het verlijmen van stellatten op (steen-

achtige) vloeren, muren en plafonds. Daar 

waar schieten of schroeven niet mogelijk 

(bijv. vanwege vloerverwarming) of tijd-

rovend is, biedt dit montageschuim  

uitkomst. Ook de nieuwe W’all-in-One®  

na-isolatiewanden kunnen met FAAYFOAM 

rechtstreeks gelijmd worden op steen achtige 

ondergronden.

Voordelen
• Daar waar schieten of schroeven  

niet mogelijk is

• Vocht-/waterbestendig

• Snelle uitharding

• Zuinig in gebruik

• Eenvoudig en schoon

Ook voor demontabele systemen 
Ook is het mogelijk FAAYFOAM te gebruiken 

voor de verlijming van panelen onderling die 

demontabel moeten blijven. FAAYFOAM 

wordt in dit geval puntsgewijs aangebracht. 

Dit zorgt voor extra versteviging van  

semi permanent gebruikte, demontabele  

FAAY-wanden, zoals in showrooms en bij 

unitbouw. 

Eigenschappen 
FAAYFOAM wordt geleverd in een bus van 

750 ml, die simpel op de adapter van een 

schuimpistool is te draaien. Het montage-

schuim heeft een open tijd van 10 minuten, 

is binnen 30 tot 40 minuten uitgehard en na 

ongeveer drie uur te belasten. FAAYFOAM is 

bestand tegen verrotting, hitte, vocht en veel 

chemische stoffen. Een belangrijk voordeel is 

bovendien dat er van FAAYFOAM minder 

nodig is dan van standaardverlijmings-

materialen als elastische tegellijm. Mede 

daardoor gaat de verwerking beduidend  

sneller, schoner, eenvoudiger en ergo-

nomisch verantwoorder. 

⚠ Let op: FAAYFOAM is niet in de plaats 

gekomen van FAAYFIX! Wanneer u een  

FAAY-wand naadloos wilt afwerken, kunt  

u de elementen verlijmen met FAAYFIX. Dit 

levert een niet-demontabele FAAY-wand op.  

Echter, worden de FAAY-panelen punts-

gewijs verlijmd met FAAYFOAM, dan zorgt 

dit voor extra versteviging van de wand 

waarbij die toch demon-

tabel blijft. Zo kan in de  

toekomst altijd nog 

worden besloten een 

ruimte anders in te  

delen met gebruik-

making van dezelfde  

panelen.

Faay Vianen B.V. • Mijlweg 3 • postbus 116 • 4130 EC  Vianen • T 0347 - 37 66 24 • info@faay.nl • www.faay.nl

1

2

3

Verwerking FAAYFOAM in combinatie met W’all-in-One®

De ondergrond moet vlak (max. afwijking  

± 5 mm), vet- en stofvrij en solide genoeg 

zijn om het gewicht van de platen  te  

kunnen dragen. Bij het gebruiken van 

FAAYFOAM op W’all-in-One®-wanden het 

alufolie stofvrij maken. Losse delen verwij-

deren en poederige poreuze oppervlakken 

van  primer voorzien. Bij RV< 40% de onder-

grond licht bevochtigen alvorens het lijm-

schuim aan te brengen. FAAYFOAM over 

het oppervlak van de W’all-in-One®-plaat in 

W-vorm aanbrengen, zie tekening. 

Het W’all-in-One®-paneel ± 10-15 minuten  

op zijn plaats houden met bijv. een (tele -

sco pische) stempel o.i.d. Na uitharding 

overtollig  schuim wegsnijden. 

Verwerkingstemperatuur om geving +5° C tot 

+35° C, bus +10° C tot +30° C. Bij zeer natte, 

hellende en horizontale (hangende) monta-

ge is behalve FAAYFOAM een aanvullende 

mechanische bevestiging nodig, 5 st./plaat.

* Lees ook de instructies op de verpakking.

FAAY-wanden semipermanent verlijmen met FAAYFOAM

FAAYFOAM®, het beste voor het beste

W’all-in-One®-wand
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