
Wanden & plafonds 
voor onderwijsinterieurs

dubogeluidwerend thermisch 
isolerend

schroefvastbrandwerendonuitputtelijke 
grondstoffen

snel te 
monteren



Toekomst-
bestendige 
onderwijspanden 
Scholen zijn voortdurend in beweging. 

Onderwijskundige visies veranderen sneller 

dan de levensduur van het schoolgebouw. 

Bovendien worden onderwijspanden steeds 

breder gebruikt. Daarom hebben ze een dyna-

mische, duurzame inrichting nodig. Dat vraagt 

om wanden en plafonds van Faay! Want hier-

mee volgt het schoolinterieur moeiteloos elke 

verandering. 

↑  Principe Faay-wand

De wanden en plafondsystemen van Faay zijn 

eindeloos flexibel te (ver)plaatsen. Ze zijn duur-

zaam. Ze bieden een fris, aangenaam interieur. 

En een gezond en comfortabel binnenmilieu. 

Dat verbetert de concentratie en de prestaties. 

Onze wanden en plafonds worden dan ook vaak 

gebruikt in onderwijspanden. In droge, natte en 

hygiënische ruimten. Zowel bij nieuwbouw, ver-

bouw als renovatie.

Flexibele leeromgeving 
Het schoolinterieur moet flexibel aansluiten bij 

voortdurende veranderingen en multifunctio-

neel gebruik. Met Faay-wanden en plafonds is 

dat geen probleem: die zijn eenvoudig te 

demonteren en verplaatsen. Telkens weer! 

Duurzame leeromgeving 
Onderwijs bevordert een kansrijke toekomst. 

Een duurzaam schoolinterieur ook! Onze wan-

den en plafonds bieden een stimulerende 

leeromgeving: bestand tegen intensief gebruik, 

(brand)veilig, gezond en duurzaam. En comfor-

tabel, zowel thermisch als akoestisch. Wij ver-

vaardigen onze producten van onuitputtelijke, 

bio-based grondstoffen: geperste vlasvezels, 

hout, gips, mineraalvezels en spaanplaat. Ons 

productieproces is eveneens ecologisch verant-

woord. 



alle relevante Bouwbesluit-eisen, bijvoorbeeld 

voor brandwerendheid, geluidsisolatie en ther-

mische isolatie. Met ons brede assortiment kunt 

u binnen één schoolpand voldoen aan uiteen-

lopende isolatie- en brandwerendheidseisen. 

Plafondsystemen   
Faay-wandsystemen combineren uitstekend 

met Faay-plafondsystemen. Onze volmaakt 

vlakke, stijlvol afgewerkte plafonds leveren 

belangrijke extra’s op. 

Brandveilig & comfortabel 

Faay-plafonds bieden een hogere brandveilig-

heid, dus een langere vluchttijd. Plus: meer 

thermisch comfort, hogere geluidsisolatie,  

betere akoestiek, ruimte voor installaties en 

optimale flexibiliteit. Er zijn twee varianten:

• 2resist® 60: uitneembaar plafondsysteem 

met een hoge brandwerendheid van 60 

minuten.  

N.B. Montage door specialisten.

• GP22 VO: zeer strak plafondsysteem (22 mm 

dikte), onbeperkte vrije overspanning.  

N.B. Niet demontabel/herbruikbaar.

Wandsystemen  
Faay maakt robuuste, schroefvaste wanden met 

unieke bouwfysische kwaliteiten. Ze zijn snel en 

eenvoudig te plaatsen, maar zijn toch zeer sta-

biel. Door de massieve kern zijn ze schroefvast 

over het hele oppervlak, zelfs voor zware voor-

werpen. Onze wandsystemen bieden dus opti-

male vrijheid qua indeling én inrichting. En ze 

zijn ook nog mooi en hygiënisch! U kunt kiezen 

uit Scheidingswanden, Voorzetwanden, 
Akoestische isolatiewanden en 
Woningscheidende wanden. Met onze bijpas-

sende deur-/glaskozijnen en kozijnpanelen inte-

greert u de kozijnen snel in uw wand. Zonder 

materiaalverlies, zonder extra voorzieningen.

BinnenklimaatWand (HV84)
Daarnaast bieden wij u de damp-open 

BinnenklimaatWand (HV84). De wand wordt 

samengesteld uit panelen die bestaan uit een 

vlasvezelkern met aan weerskanten een hout-

vezelplaat. De wand is uitermate geschikt om af 

te werken met kalk of leem. Een wand afgewerkt 

met kalk of leem draagt bij aan een goede vocht-

regulering. Dat veraangenaamt het binnen- 

klimaat, met als voordelen: een verbeterde 

concentratie, betere leerprestaties en minder 

overdracht van ziektekiemen. Bovendien biedt 

de BinnenklimaatWand thermisch comfort, in 

alle seizoenen. 

Alles-in-één-concept
Faay-wandpanelen zijn volledig geprefabri-

ceerd. Alles zit erop, eraan en erin. Inclusief 

twee ingebouwde leidingschachten voor elek-

tra- en of ict-voorzieningen. En het bouwt snel. 

Dankzij het doordachte ontwerp en de afleve-

ring op maat. Dit waarborgt een korte doorloop-

periode; handig bij schoolvakantie-

gebonden tijdsplanningen! De droogbouw-

montage garandeert minimale overlast. Na 

montage kunt u de wanden direct afwerken.  

U kunt ze zelfs inclusief afwerklaag bestellen.  

Mooi, stootvast en hygiënisch 

Schoolinterieurs moeten een prettige uitstraling 

hebben én stevig zijn. Faay-wanden zijn niet 

alleen mooi, maar ook zeer stootvast door hun 

massieve kern. Scholen moeten daarbij ook 

goed schoon te houden zijn. Een prefab afwer-

king met folie behoort dan ook tot de mogelijk-

heden. Naast een optimale hygiëne maakt de 

folielaag de wanden erxtra stootvast. Maar ook 

Faay Wandbespuiting bevelen wij van harte 

aan, vanwege het hygiënische, onderhoudsar-

me en duurzame karakter.

Schroefvast
Faay-wanden zijn zeer schroefvast: van 100 kg 

per spaanplaatschroef tot 120 kg per hout-

draadbout. De massieve wandkern geeft 

ophangvrijheid over het hele wandoppervlak, 

bijvoorbeeld voor kapstokken, schoolborden, 

wandtafels, opbergsystemen. En voor sanitair, 

want Faay-wanden zijn ook toepasbaar in natte 

ruimten. 

Veilig  
Faay-wandpanelen voldoen ruimschoots aan 



Technische gegevens  

Dikte Gewicht Brandwerend Isolatie Geluidsisolatie

Volgens 
NEN 6069

Volgens 
EN 1364 Rc-waarde U-waarde Rw

D nT,A,k 
Bouwbesluit 

2012

Scheidingswanden

VP54 54 mm 28,12 kg/m2 - EI30 0,42 m2 K/W 1.54 W/m2K 30 dB 29 dB

VP54 + 1x extra gips 64 mm 36,12 kg/m2 62 min. - 0,45 m2 K/W 1.47 W/m2K 35 dB 34 dB

VP54 + 2x extra gips 73 mm 44,12 kg/m2 > 62 min. - 0,49 m2 K/W 1.38 W/m2K 36 dB 35 dB

SP54 54 mm 23,82 kg/m2 < 20 min. - 0,49 m2 K/W 1.38 W/m2K 27 dB 24 dB

VP70 70 mm 34,20 kg/m2 - EI45 0,58 m2 K/W 1.23 W/m2K 29 dB 28 dB

VP70 + 1x extra gips 83 mm 43,20 kg/m2 - EI60 0,61 m2 K/W 1,14 W/m2K 35 dB 34 dB

SP70 70 mm 32,00 kg/m2 < 20 min. - 0,60 m2 K/W 1.20 W/m2K 29 dB 28 dB

HV84 84 mm 24,30 kg/m2 - EI30g) 1,33 m2 K/Wg) 0.63 W/m2Kg) 33 dBg) 32 dBg)

Akoestische isolatiewanden

IW90 90 mm 36,80 kg/m2 - EI45 1,25 m2 K/W 0.68 W/m2K 50 dB 49 dB

IW100 100 mm 47,36 kg/m2 - EI60 1,09 m2 K/W 0.76 W/m2K 45 dB 44 dB

Woningscheidende wanden

IW148 148 mm 58,24 kg/m2 - EI90 1,89 m2 K/W 0.47 W/m2K 56 dB 55 dB

IW200/54 (2x VP54) 200 mm 58,24 kg/m2 - EI90 2,07 m2 K/W 0.44 W/m2K ±59 dB 58 dB

IW200/70 (2x VP70) 200 mm 70,40 kg/m2 - EI120 2,39 m2 K/W 0.38 W/m2K ±59 dB 58 dB

Voorzetwanden

GP22 22 mm 15,40 kg/m2 > 30 min. - 0,10 m2 K/Wa) 2.77 W/m2Ka) Verbetering ±10-20 dBb) -

VP35 35 mm 23,18 kg/m2 45 min. - 0,21 m2 K/Wa) 2.13 W/m2Ka) Verbetering ±10-20 dBb) -

PG60 60 mm 9,10 kg/m2 < 20 min. - 2,65 m2 K/Wc) 0.35 W/m2Kc) Verbetering ±5 dB -

PG70 70 mm 9,40 kg/m2 < 20 min. - 3,05 m2 K/Wc) 0.31 W/m2Kc) Verbetering ±5 dB -

PG90 90 mm 10,00 kg/m2 < 20 min. - 3,85 m2 K/Wc) 0.25 W/m2Kc) Verbetering ±5 dB -

PG110 110 mm 11,80 kg/m2 < 20 min. - 4,65 m2 K/Wc 0.23 W/m2Kc) Verbetering ±5 dB -

PG120 120 mm 12,10 kg/m2 < 20 min. - 5,05 m2 K/Wc 0.19 W/m2Kc) Verbetering ±5 dB -

Plafondsystemen

2resist® 60 40 mm 15,75 kg/m2 - REI120h) ±0,48 m2 K/Wf) 1.36 W/m2Kf) 48 dBf) 47 dBf)

2resist® 120 67 mm 29,00 kg/m2 - REI120i) 0,801 m2 K/Wf) 0.94 W/m2Kf) 48 dBf) 47 dBf)

GP22 VO plafond 22 mm 18,00 kg/m2 > 75 min.d) - 1,96 m2 K/Wd) 0.45 W/m2Kd) 55 dBd) -

Verklaring tabel
a) exclusief 40 mm isolatie en steensmuur

b) inclusief 40 mm isolatie en steensmuur

c)  system-uitvoering inclusief 20 mm luchtspouw 

en steensmuur 

d) inclusief 65 mm steenwol onder houten vloer

e)  inclusief 65 mm steenwol onder steenachtige 

vloer > 250 kg/m2

f) exclusief dak/vloer en dak-/vloerisolatie

g)  2 x 8 mm leem getest

h)  getest volgens EN 1365-2

i)  getest volgens EN 1365-2 en EN 1364-2

Al onze tests zijn uitgevoerd volgens de Nederlandse en/of 

Europese norm. Tabeldatum: juni 2016.

Leveringsprogramma

Documentatie
Wij bieden documentatie over:

→ Faay Vianen →  2resist® ceiling system
→  Scheidingswanden →  Kozijnen
→  KBL-systeem →  Onderwijs
→  BinnenklimaatWand →  Retail
→  Voorzetwanden →  Prefab-drukschot
→  W’all-in-One® →  FAAYFIX® montagelijm
→  PG Roofing →  FAAYFOAM® lijmschuim
→  Akoestische isolatie- en →  Montage-instructie
 woningscheidende wanden →  Wandbespuiting
→ Plafondsystemen

U kunt deze documentatie bij ons aanvragen of downloaden van www.faay.nl.

Faay Vianen B.V. is een zelfstandig 

Nederlands familiebedrijf, opgericht in 

1972. Grondlegger Cees Faay ontwikkelde 

ons eerste wand systeem. Dat legde de basis 

voor alle wand- en plafondsystemen die 

wij sindsdien hebben ontworpen. En die 

wereldwijd toonaangevend zijn, dankzij 

hun unieke eigenschappen.

Onze producten hebben vele (inter)natio -
nale erkenningen en certificaten gekregen 

van onafhankelijke instanties. Niet voor 

niets worden ze wereldwijd gebruikt!

In onze uitgebreide showroom zijn alle 

systemen en producten in allerlei variaties 

opgesteld. Elk type wand en plafond is over-

zichtelijk gepresenteerd. 

U bent van harte welkom, ook samen met 

uw opdrachtgever.

Faay Vianen B.V.
Mijlweg 3, 4131 PJ  Vianen
Postbus 116, 4130 EC  Vianen
T 0347 - 37 66 24 
info@faay.nl
www.faay.nl
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