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Verwerkingsrichtlijnen Sono Natur na-isolatiesysteem: Isoleren 
1-a. Voordat de Comfortwall SONO na-isolatieplaten kunnen worden aangebracht moeten tegen 
alle aansluitingen zoals plafonds, vloeren, zijmuren, balken en kozijnen het zelfklevende 
Comfortwall afdichtband worden aangebracht. Het Comfortwall afdichtband op het onderdeel 
plakken waartegen de 2 cm dikke zijkanten van de Comfortwall SONO na- isolatieplaten gaan 
aansluiten. Het Comfortwall afdichtband zorgt ervoor dat alle aansluitingen en kieren geïsoleerd en 
luchtdicht zijn. 

Let op: Bij na-isolatie is het afdichten van naden en kieren uiterst belangrijk! 
1-b. Vervolgens worden de 22 mm dikke Comfortwall SONO na-isolatieplaten tegen de muren, 
plafonds of schuine daken gemonteerd. 

- Isolatieopbouw: de Comfortwall SONO na-isolatieplaten worden van beneden naar boven 
opgebouwd, waarbij de lange zijde van de Comfortwall SONO na-isolatieplaten liggend en zuiver 
waterpas zijn, evenwijdig aan de vloer, en de korte plaat- naden staand. De korte staande 
plaatnaden steeds ongeveer een halve plaatlengte laten verspringen, in zogenaamd half- 
steensverband. Druk de SONO na-isolatieplaten stevig tegen het afdichtband en druk ook de veer- 
en groefverbinding stevig in elkaar zodat er geen open naden meer zichtbaar zijn. Vervolgens de 
Comfortwall SONO na-isolatieplaten tegen de achter- liggende ondergrond (bijv. muren, plafonds 
of schuine daken) vastzetten. 

Let op: dragende of niet-dragende binnenmuren die op de gevels aansluiten dienen tevens te 
worden geïsoleerd met een strook van minimaal 30 cm Comfortwall SONO na-isolatieplaat. 

- Verlijmen Comfortwall Clay SONO na-isolatieplaten: De naden van deze houtvezelisolatieplaten 
dienen verlijmd te worden. De systeemlijm (UDB310) met een hand- of luchtdrukspuit gelijkmatig 
op de bovenkant van de veer van de plaat aanbrengen (Afb. 1). De volgende Comfortwall Clay 
SONO na-isolatieplaat stevig in de veer- en groefverbinding drukken zodat er geen open naden 
meer zichtbaar zijn (Afb. 2). Enige lijm dient uit de voeg te puilen. Na ca. 2 uur is de voeg dicht. De 
veren moeten stofvrij, droog en onbeschadigd zijn. 

SONO stucplaten monteren op een staanderstructuur van houten of metalen staanders of een 
lattenconstructie met max. 30 cm h.o.h. afstand (as-afstand). Platen horizontaal ‘liggend’ 
aanbrengen, zoveel mogelijk in halfsteens verband opbouwen. 
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Veer en groef vallen in elkaar waardoor de kopse (korte) naden niet op de onderconstructie 
hoeven te eindigen. Minimale verzet/verspringing van de verticale naden is 60 cm (geen verticale/
staande doorlopende naden toegestaan). Bevestigen met in de handel verkrijgbare (zwarte) 
snelbouwschroeven (worden ook gebruikt voor montage van gipsplaten), min. afmeting 3,5 x 45 
mm. Schroeven h.o.h. max. 15 cm per staander of draaglat; bij schuinedak toepassingen max. 10 
cm h.o.h. met extra montage schotels. Op basis van advies of systeem informatie. 

SONO stucplaten kunnen ook op massieve ondergronden worden gemonteerd van houten platen, 
gipsplaten of Fermacell; altijd in halfsteens verband, waarbij doorschroeven in de staanders of 
latten erachter. Bevestiging als hierboven. 
SONO stucplaten kunnen op zowel een houten als betonnen ondergrond bevestigd worden, 
wanneer de afwerking een leemstuc is zijn hiervoor resp. Schotels of schotelslagpluggen nodig. 
Hierbij rekening houden met een verbruik van 6 schotels per m2 voor wanden en 12 tot 15 
schotels per m2 voor plafondafwerking. Is de afwerking een kalkstuc dan volstaan de 
snelbouwschroeven. 

SONO stucplaten zijn te verwerken met normaal houtbewerkingsgereedschap, zoals handzaag, 
cirkelzaag of decoupeerzaag; let hierbij op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en 
bijv. het gebruik van een stofzuigerafzuiging op de gebruikte machines. 

Ondergronden: ten behoeve van de montage dienen ondergronden schoon, droog, stofvrij, vetvrij, 
stabiel, draagkrachtig, vrij van optrekkend vocht, vrij van doorslaand vocht, schimmelvrij, zoutvrij 
en rottingsvrij te zijn. Ook dienen dampdichte lagen te worden verwijderd (min. 60% van het 
wandoppervlak), hierbij is te denken aan oude kunsthars sierpleisters (granol), muurverf (latex , 
acrylaat), behang (vinyl, papier), etc.. Bij twijfel aan de geschiktheid van ondergronden vooraf 
verwerkingstechnisch advies bij Eco-bouwmaterialen aanvragen. 

Aandachtspunten 
Materialen in ontvangst nemen: bij in ontvangst nemen van materialen deze controleren op 
schade en hoeveelheden. Eventuele schade aan materialen of ontbrekende materialen direct 
melden. 
Opslag van materialen: Materialen dienen binnen, droog, vlak, vorstvrij, niet in directe zon, koel 
en geventileerd te worden opgeslagen. 
Comfortwall SONO na-isolatieplaten te allen tijde vlak, liggend en vrij van de vloer opslaan, niet 
op veer- en groef verbinding-en neerzetten, voorzichtig transporteren en hanteren om 
beschadigingen aan randen en oppervlak, bijv. door stoten of gooien, te voorkomen. 
Let op: Comfortwall materialen dienen direct na ontvangst naar binnen te worden gebracht en te 
worden opgeslagen zoals hiervoor beschreven; reclamaties over materialen die in de verpakking of 
onder een dekzeil in de buitenlucht zijn opgeslagen zijn niet ontvankelijk. 
Productfouten of schades: schade aan materialen of productfouten dienen voor 
verwerking te worden vastgesteld; reclamaties hierover na verwerking zijn niet 
ontvankelijk. 
Disclaimer: Verwerkingsrichtlijnen en adviezen op basis van de actuele stand der 
techniek en kennis. Verwerkingsrichtlijnen en merkbladen kunnen onmogelijk alle 
voorkomende probleemgevallen behandelen. Derhalve kunnen aansprakelijkheden en 
verantwoordelijkheden hieruit niet afgeleid worden. De verwerker is in iedere situatie 
verplicht om, rekening houdend met productgeschiktheid en ondergronden, de verwerking 
naar goed vakmanschap te beoordelen en uit te voeren. Bij twijfel dient een 
verwerkingstechnisch advies bij Eco-bouwmaterialen te worden aangevraagd. 
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