VP54/VP70 blokken
Voor een scheidingswand op élke plek

onuitputtelijke
grondstoffen

brandwerend

snel te
monteren

geluidwerend

schroefvast

thermisch
isolerend

dubo

VP54/VP70 blokken
De massieve kern van FAAY Scheidingswanden zorgt voor een opvallend hoge spijker- en schroefvastheid van 100 kg bij gebruik van een spaanplaatschroef tot 120 kg bij gebruik van een houtdraadbout zonder plug. Die spijker- en schroefvastheid geldt bovendien voor het héle oppervlak.
Dat biedt optimale indelingsvrijheid. Of u nu honderd schilderijtjes, een zware wastafel, een grote
verwarming of een heel keukenblok wilt ophangen, het kan allemaal. Zonder extra voorzieningen!
Alles in één

hebben ze precies dezelfde eigenschappen.

100% duurzaam

Een ander voordeel van de FAAY wanden is

Door de massieve kern van vlasscheven zijn

Alle onafgewerkte Faay scheidingswanden

tijdwinst. Faay wandpanelen zijn namelijk

de FAAY blokken over het gehele oppervlak

zijn ‘groen’. Wij gebruiken hout, vlas en gips

eindbeplating, spouwvulling en stijl- en

zeer schroefvast, stootvast, hoog geluids

als basis: onuitputtelijke, milieuvriendelijke

regelwerk in één. Daardoor zijn ze zo'n 35

isolerend, brandwerend, thermisch iso

bio-based materialen. Ook ons productie

tot 50% sneller te verwerken dan de conven-

lerend, snel te monteren en demontabel

proces is ecologisch verantwoord: wij zijn

tionele wandsystemen voor droge afbouw.

om een gebouw/woning flexibel in te delen.

gecertificeerd voor ISO 14001 (milieu

Met de VP blokken bouwt u dus net zulke

effecten), ISO 9001 (kwaliteitsmanagement),

stabiele wanden als met de VP panelen.

KOMO, FSC en PEFC. Bovendien hebben

VP54/VP70 blokken;
voor lastig bereikbare plaatsen

onze wanden een lange levensduur én zijn

Speciaal voor plaatsen waar men met de

Snel en simpel

verdiepingshoge FAAY panelen niet of lastig

Ook de montage is vergelijkbaar, met stellat-

uit de voeten kan, bieden de VP54/VP70

ten en losse verbindingsveren. De blokken

blokken uitkomst. Deze hebben kleinere

worden in halfsteensverband gestapeld.

afmetingen dan de wandpanelen. De blok-

Door verlijming met FAAYFIX® maakt u een

ken zijn 600 mm breed en zijn slechts 1 m

massieve wand. Als u alleen de horizontale

hoog. Daarmee kan een VP blokkenwand

naden verlijmt, blijft de blokkenwand

door één persoon verwerkt worden! Verder

demontabel (en herbruikbaar). Voor de

ze probleemloos herbruikbaar.

afwerking heeft u dezelfde keuzen als bij

Technische gegevens
Lengte
1000 mm

de VP-wandpanelen. De wand kan
afgewerkt worden met FAAY wandbespuiting, verf, sierpleister, tegels,
behang, glasvlies of stucwerk.

Breedte
600 mm
Dikte
54/70 mm
Gewicht
VP54: 28,12 kg/m2
VP70: 34,20 kg/m2
Brandwerendheid
45 minuten (NEN 6069)
Isolatie
VP54: 0,42 m2 K/W
VP70: 0,58 m2 K/W
Geluidsisolatie
Rw
Vp54: 30 dB
VP70: 29 dB
DnT,A,k
28 dB
KOMO
attest-met-certificaat 20196/14

↑ 	De VP blokken worden in
halfsteenverband gestapeld.
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