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EN 13986 
Milin plafondtegel / Milin ceiling panel

Interne plafondbekleding / Internal ceiling finishes

Reactie bij brand
Reaction to fire

Uitstoot van formaldehyde 
Release of formaldehyde

Type, partij- of serienummer
Type, batch or serial number

D fl-s2

E1

Spaanplaat 680 kg/m³ dikte 12 mm

1290.XXX.XX

- Onderhoudsarm
- Eenvoudig te monteren
- Kant en klaar
- Stucco wit decor
- Duurzaam
- Afwasbaar

- Woon- en slaapkamer
- (Bij)keuken
- Toilet
- Hal
- Zolder
- Studeerruimte

Een product van:

Kenmerken

Toepassing

Milin plafondtegels zorgen voor een 
mooie, duurzame en onderhouds- 
vriendelijke plafondafwerking. 
Schilderen is niet meer nodig. Het 
gemak zit niet alleen in het lage 
onderhoud maar ook in de 
eenvoudige montage. Milin 
plafondtegels zijn kant-en-klare tegels 
die eenvoudig en snel zijn te 
installeren. Milin plafondtegels zijn 
vervaardigd uit spaanplaat en 
afgewerkt met een stucco wit decor, 
dit resulteert in een duurzaam en 
onderhoudsarm product dat jaren 
mee gaat.

Milin PlafondTegel

Lengte x breedte x dikte (bruto) 1220 x 620 x 12 mm

Oppervlakte bruto 3,03m2

Lengte x breedte x dikte (netto) 1200 x 600 x 12 mm

Oppervlakte netto  2,88 m2

Verpakking  4 tegels p/pak

Pallet  20 pak p/pallet
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Voor montage-instructies zie achterzijde 
of www.milin.nl/plafondtegels



Afstand h.o.h. 600 mm

Centreer de panelen in de ruimte

Veer

Groef

Schroefkop NIET in de spaanplaat plaatsen

Schroef Niet

h.o.h. 300 mm

Afstand 1200 mm

Voor montage;

Laat de Milin plafondtegels minimaal 24 uur, voor aanvang van de montage, in de 

verpakking acclimatiseren in de te bekleden ruimte. Gebruik de tegels alleen in wind en 

waterdichte droge ruimtes met een temperatuur tussen de 15 en 23 graden Celsius en 

met een maximale luchtvochtigheid van 50-65%. Maak eerst een tekening van het 

legpatroon om onnodig afval te vermijden (zie tekening D). Voor een stabiel en mooi 

resultaat kunt u een steenverband motief aanhouden. Zorg ervoor dat het regelwerk 

haaks op de plafondpanelen gemonteerd wordt. 

Na het openen van de verpakking de tegels controleren op gebreken. Leg eventueel 

beschadigde tegels aan de kant of zaag het beschadigde deel eruit. Condensvorming bij 

waterleidingen wordt voorkomen door de waterleidingen in het plafond te voorzien 

van isolatie.

Tijdens montage;

Houdt rondom het plafond minimaal 10 mm vrij, ook bij obstakels en andere punten. 

Voor het beste resultaat worden de Milin plafondtegels gemonteerd met schroeven  

3x20/3,5x20mm (zie tekening G). Deze schroeven komen in de langere achter lip, aan 2 

zijden van de tegel (zie tekening B en F), om elke 150 mm (ca. 12 schroeven per tegel).  

De Milin plafondtegels moeten bevestigd worden op een raamwerk van vuren latten die  

600 mm uit elkaar liggen (zie tekening A, C en D). De dikte van de vuren latten bepaalt 

de mate van verlaging van het nieuwe plafond, standaard wordt geadviseerd 

(32x48mm). Het eerste paneel wordt met de tand/veer naar de muur gelegd en kan 

dwars door het paneel geschroefd worden (schroeven 3x35/3,5x35mm). Achteraf dekt 

de plint deze zichtbare schroeven af. De kopse kanten van de tegels dienen ook 

ondersteund en geschroefd te worden, om doorhangen te voorkomen. Bij lengtes langer 

dan 10 meter moet een dilatatievoeg toegepast worden. Dek deze voegruimte achteraf 

met een bijpassende plint af (zie tekening E). 

Onderhoud;

De plafondtegels zijn afgewerkte kant-en-klaar producten die weinig tot geen 

onderhoud behoeven. Na de montage het achtergebleven stof wegvegen en de tegels 

schoonmaken met een licht vochtige doek, eventueel met een niet bijtend en 

niet-chemisch schoonmaakmiddel. Daarna 1 maal per jaar dezelfde reiniging doen. 

 

Montage-instructies;

Milin plafondtegels zijn 4-zijdig voorzien van een afgewerkte V-groef en bekleed met 

een stucco wit decorfolie. De folie is zeer sterk, antistatisch, afwasbaar en duurzaam 

(klasse 6 volgens DIN 53389). Het basismateriaal is hard geperste spaanplaat E1. De 

plafondtegels kunnen binnenshuis gebruikt worden voor de aftimmering van de 

plafonds. De tegels zijn vochtwerend en niet water werend. 

Een product van:

Milin B.V.  |  Brabanthaven 1  |  3433 PJ Nieuwegein  |  Telefoon: +31 (0)30 - 657 90 20    

Fax: +31 (0)30 - 657 90 21  |  E-mail: verkoop@milin.nl  |  Website: www.milin.nl

Milin PlafondTegel
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Rondom 10 mm vrijhouden

3 mm


