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Afwerkingsniveaus van in het werk af te werken gipskarton- en gipsvezelplaten op systeemwanden en -plafonds

Conversietabel
Er bestaan veel overeenkomsten tussen de Nederlandse tabel “Afwerkingsniveaus
gipskarton en gipsvezelplaten” en de Europese tabel “Kwaliteitsniveaus gipskartonplaatsystemen”.
Om daar inzicht in te krijgen is de volgende conversietabel opgesteld.

Afwerkingsniveau
klasse

A

N.v.t.

B

C

D

E

F

Kwaliteitsniveaus

Q4

Q3

N.v.t.

Q2

N.v.t.

Q1

N.v.t.

De Q-niveaus komen in Nederland zeer dichtbij de in de tabel aangegeven corresponderende Afwerkingsniveauklasses.
In Nederland zijn de Afwerkingsniveauklasses leidend ten opzicht van Q-niveaus,
omdat de Afwerkingsniveauklasses meetbaar zijn.
Q3 wordt in Nederland (nog) niet uitgevoerd. Deze bewerking omvat het breed
uitmessen van de finishlaag en het aanbrengen van een schraaplaag over het
resterende oppervlak.

Techniek

Kwaliteitsniveaus gipskartonplaatsystemen
Kwaliteitsniveau

Q1

Q2

Q3

Q4

Afwerkingsniveau.

Afgevoegd oppervlak.

Glad oppervlak voor normale visuele eisen.

Glad oppervlak voor hoge
visuele eisen.

Glad oppervlak voor zeer
hoge visuele eisen.

Visuele eisen van het oppervlak.

Geen eisen.

Normale eisen.

Hogere eisen. Grotendeels
gereduceerde oneffenheden
en groeven onder direct
licht. Onder strijklicht zijn
oneffenheden nog steeds
mogelijk.

Hoogste kwaliteit. Nagenoeg
geen oneffenheden en groeven zichtbaar onder direct
strijklicht. Schaduwwerking
onder strijklicht wordt grotendeels voorkomen.

Bewerkingseisen van oppervlak en voegen.

Voegen en schroefgaten
gevuld met een geschikte
voegenvuller.

Voegen en schroefgaten
gevuld en gefinisht om een
vloeiende overgang naar het
plaatoppervlak te krijgen.

Voegen en schroefgaten
gevuld en gefinisht (Q2) met
een brede finishlaag. Een
geschraapte finishlaag aanbrengen over het resterende
plaatoppervlak. Indien nodig
schuren.

Voegen en schroefgaten
gevuld en oppervlak volledig
gefimd met een laagdikte
van minimaal 1 mm dikte.

Toepassingsgebied.

Uitsluitend geschikt voor
functionele toepassing, zoals
voor stabiliteit, brandwerendheid of geluidsisolatie. Tegelwerk op gipsvezelplaat. Stucwerk.

Geschikt voor zwaar
vinylbehang of middelgrof
gestructureerde afwerking
zoals glasvezelvlies met
grove structuur en (spuit)
pleisters met korrelgrootte
van 1 t/m 3 mm.

Fijn gestructureerde wandbekledingen, (spuit)pleisters
met een korrelgrootte
< 1 mm. Gematteerde verfsystemen.

Gladde, (zijde)glanzende
wandbekledingen zoals
metallic- en/of vinylbehang.
(Zijde)glanzende verfsystemen en hoogwaardige
dunne glanspleistersystemen.
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Klasse

A

B

C

D

E

F

Afwerkingsniveau.

Glad oppervlak voor zeer hoge
visuele eisen.

Glad oppervlak voor normale
visuele eisen.

Egaal oppervlak voor normale
visuele eisen.

Egaal oppervlak.

Afgevoegd oppervlak.

Niet afgevoegd oppervlak.

Visuele eisen van het oppervlak.

Hoogste kwaliteit. Nagenoeg
geen oneffenheden en groeven
zichtbaar onder direct licht.
Onder strijklicht blijven zichtbare
banen en oneffenheden < 1 mm
mogelijk.

Hoge eisen. Holle voegen niet
toegestaan. Beperkte oneffenheden en groeven onder direct
licht zichtbaar. Onder strijklicht
kunnen banen en oneffenheden
zichtbaar zijn.

Normale eisen.

Minimale eisen. Oneffenheden
en bewerkingsgroeven
≤ 1 mm zijn toegestaan.

Geen eisen.

Geen eisen.

Bewerkingseisen van oppervlak en voegen.

Voegen en schroefgaten gevuld
en oppervlak volledig gefilmd
met een laagdikte van ca. 1 mm.

Voegen en schroefgaten gevuld
en gefinisht (C) en geschuurd
om een nauwelijks voelbare,
vloeiende overgang naar het
plaatoppervlak te krijgen.

Voegen en schroefgaten gevuld
en gefinisht om een vloeiende
overgang naar het plaatoppervlak te krijgen.

Voegen en schroefgaten gevuld om een vlakke overgang
naar het plaatoppervlak te
krijgen.

Voegen en schroefgaten
gevuld met een geschikte
voegenvuller.

N.v.t.

Toepassingsgebied.

Gladde, (zijde)glanzende wandbekledingen zoals metallicen/of vinylbehang. (Zijde)glanzende verfsystemen en hoogwaardige dunne glanspleistersystemen.

Geschikt voor dunne en lichtgekleurde afwerkingen van behang,
textiel en fijn gestructureerde
afwerking, zoals (spuit)pleisters
met korrelgrootte ≤ 1 mm.
Gematteerde verfsystemen.

Geschikt voor zwaar vinylbehang of middelgrof gestructureerde afwerking zoals glasvezelvlies met grove structuur
en (spuit)pleisters met korrelgrootte van 1 t/m 3 mm.

Geschikt voor grof gestructureerde afwerking zoals (spuit)
pleisters met korrelgrootte
> 3 mm, bouwbehang.

Uitsluitend geschikt voor functionele toepassing, zoals voor
stabiliteit, brandwerendheid
of geluidsisolatie. Tegelwerk
op gipsvezelplaat. Stucwerk.

Geschikt voor tegelwerk
op gipskartonplaat,
betimmeringen. Stucwerk
op stucplaat. Tijdelijke
constructies e.d.

N.v.t.

N.v.t.

Vlakheidstoleranties in mm bij
een onderlinge afstand tussen de
meetpunten van:

0,4 m

<1

<1

< 1,5

<2

1m

1,5

2

3

3

0,4 m

1,5

2

3

4

Vlakheidstoleranties van een hoek 0,4 m
in mm bij een onderlinge afstand
tussen de meetpunten van:

1,5

2

4

4

Te lood staan:
Aanvullende eisen:
Indien een wand of plafond door een
partij alleen wordt gemonteerd en door
een andere partij wordt afgevoegd, dan
geldt voor de monterende partij dat
vlakheid van zijn wand of plafond moet
voldoen aan de toleranties van de 1 m

3
N.v.t.

3
N.v.t.

4

4

Maximale afwijking: 2 mm/m
en 2 m afstanden van het oorspronkelijk
overeengekomen afwerkingsniveau.
Toelichting:
Klasse A: Hoogste kwaliteit en daarbij
de meest effectieve methode voor een
gelijkmatig oppervlak. De kans op

aftekenen van voegen en het doorschijnen
van bevestigingsmiddelen wordt door
de filmlaag geminimaliseerd, zichtbare
oneffenheden kleiner dan 1 mm zijn bij
strijklicht niet te vermijden.
Klasse B: Hoge kwaliteit waarbij kans op
aftekening van de voegen en doorschijnen

van bevestigingsmiddelen aanwezig is.
Klasse C: Standaard kwaliteit indien er
geen klasse is overeengekomen.
Visuele beoordeling
Tijdens de beoordeling mag het te controleren oppervlak door geen enkele vorm

van strijklicht worden aangelicht.
De visuele beoordeling vindt plaats op
een afstand van 1 m van het te beoordelen oppervlak. Houd er rekening mee dat
het aangebrachte product handwerk is.

Proefvlak
Het is raadzaam vooraf een proefvlak te
benoemen als referentie voor het overeengekomen resultaat.

