
Natuurzuivere plaat voor vloer-of 
wandtoepassingenl of als 

akoestische onderbreking tussen 2 
hardere lagen.
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PAVATEX STANDAARD NATUUR platen 
zijn uitermate geschikt voor het 
drukvast ontkoppelen van 
materiallagen in vloer-wand-en 
plafondconstructies.

De platen hebben stompe kanten en zij 
niet echt geschikt om te bepleisteren 
door het ontbreken van een veer en 
groefverbinding.

PAVATEX  STANDAARD NATUUR platen 
worden gemaakt van houtvezels zonder 
toevoeging van een bindmiddel. De 
plaat heeft een hoge dichtheid 
waardoor een goede geluidsisolatie 
wordt verkregen. Daarnaast biedt 
STANDAARD NATUUR ook nog (een 
beperkte) thermische isolatie. 

voordelen op een rijtje:

* zuivere natuurlijke isolatieplaat
* goede geluidsisolatie
* geen schadelijke tovoegingen
* akoestisch dempend
* licht isolerend
* diffusie-open en dampdoorlatend
* vochtregulerend
* verwerking : gewoon gereedschap
*  

eigenschappen 

112/70/60

verwerking
De platen zijn twee-zijdig te gebruiken en geschikt voor zowel vloeren, wanden 
en plafonds of hellende daken. De platen zijn niet geschikt voor toepassing in 
natte ruimtes.

Montage op een staanderstructuur van houten of metalen staanders 

of een lattenconstructie met maximaal een h.o.h. afstand (as-afstan) van 30 cm. 
De STANDAARD NATUUR  platen horizontaal aanbrengen, zoveel mogelijk in 
halfsteens verband opbouwen, met een minimale verzet van de verticale naden 
vAn 60 cm. De platen kunnen ook op massieve ondergronden worden 
gemonteerd van houten platen, gipsplaten of fermacell echter altijd in 
halfsteens verband, waarbij het geheel doorgeschroeft moet worden in de 
staanders of latten erachter. Bevestigen met in de handel verkrijgbare (zwarte) 
snelbouw schroeven, welke ook worden gebruikt voor montage van gipsplaten, 
met een minimale afmeting van 3,5x45mm. Schroeven h.o.h. max. 15cm per 
staander of draaglat; bij schuine dak toepassingen max. 10cm h.o.h. 
aanbrengen + schotels gebruiken.

plaatsing op een vloervlak 

kan zwevend worden geplaatst, best in halfsteensverband. Hoeft niet verlijmd 
te worden op de ondergrond.Nooit op dragende vloerbalken monteren! Af te 
werken met een OSB/OGB, massieve houten vloer of samengesteld (cfr dikte!) 
of een fermacell droogvloerelement

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.
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