PLAATMATERIAAL

P L A AT M AT E R I A A L

ALGEMENE PRODUCTINFORMATIE
Wij verkopen diverse soorten plaatmaterialen. Deze zagen wij, indien gewenst, voor u op
maat. Het is van belang de plaatmaterialen op de juiste wijze te verwerken en zorgvuldig in
het werk aan te brengen. Houten plaatmateriaal levert dan een optimale bijdrage aan een
hoogwaardige kwaliteit van bouwen, met een lange levensduur.

TRANSPORT EN OPSLAG
• Leg plaatmateriaal liefst in een
onverwarmde en geventileerde opslagruimte
zonder invloed van wind, regen of zon.
• Leg plaatmateriaal op pallets of op regels
met een hart op hartafstand van 600 mm.
Als er meer pakketten boven elkaar worden
gestapeld, leg dan de balkjes tussen de
pakketten recht boven elkaar, zo blijven
de platen recht.
• Stapel losse platen niet meer dan circa
1 meter hoog.
• Leg de zijkanten van plaatmateriaal recht
boven elkaar, zo wordt beschadiging van
hoeken en randen en ook verkleuring van
het oppervlak voorkomen.
• Schuif gecoate platen bij het oppakken
niet over elkaar, dat voorkomt krassen
en beschadiging.
AFWERKING
Laat u adviseren over de keuze van het juiste
verfsysteem en de verwerking hiervan.
BLINDE MONTAGE
Vanwege de vele mogelijke combinaties van
montagesystemen en plaatmaterialen valt hier
geen eenduidig advies over te geven. Vraag
ons om het juiste montagesysteem voor uw
specifieke project.

2

W W W. VA N D O R P H O U T. N L

ZAGEN
• Handzaag: gebruik een scherp, fijngetand
zaagblad met minimaal 7 tanden per 25 mm.
• Cirkelzaag: gebruik een scherp, fijngetand
hardmetalen zaagblad, laat de zaagtanden
10 à 15 mm door het plaatoppervlak steken.
• Bij decoratieve, voorbehandelde of
Paint-platen wordt, ter voorkoming van
beschadigingen van de coating, is het
gebruik van een voorritser aanbevolen.
• Een slechte ondersteuning vergroot de kans
op een slechte zaagsnede. Borg de plaat
tijdens het zagen daarom goed.
Eventueel zagen wij platen op maat!
ZICHTBARE MONTAGE
Schroeven zijn de meest voorkomende
bevestigingsmiddelen.
• Gebruik bij toepassing van plaatmateriaal
in een vochtige of buitenomgeving altijd
RVS schroeven.
• Schroeven bieden een hoge trekvastheid.
• Schroefgaten in de plaat voorboren met een
diameter gelijk aan de steel van de schroef.
Vervolgens met een verzink- of soeverein-
boor de schroefkop verzinken.
• Een Torx-schroef kan bij montage van
volledig afgewerkte triplexplaten een
goede optie zijn.
• Handmatig nagelen wordt afgeraden i.v.m.
mogelijke beschadigingen aan het oppervlak.
Schroefafstanden bij triplex:
Plaatdikten tot 12mm: 400mm afstand houden
Plaatdikten vanaf 12mm: 600mm afstand houden
Hoeken: 15mm uit de hoek afstand houden
Randen: 10mm uit de rand afstand houden
Lengte bevestigingsmiddelen:
Schroeven: 2.5 x de plaatdikte.
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1 . T R I C O YA
Medite Tricoya Extreme is een unieke MDF exterieurplaat met maar liefst
50 jaar garantie! Voor informatie en verwerkingsvoorschriften zie blz 7.

2. BE TONPLEX ANTI-SL IP
Multiplex plaat, met aan 1 zijde een donkerbruine coating met antislippatroon,
en de andere zijde een gladde donkerbruine fenolcoating. Geschikt als vloerplaat
in trailers, vrachtwagens, bestelwagens en aanhangwagens. Verder wordt het
toegepast in steigerplatforms, tribunes en balkons.

3. BE TON PL E X G L A D
Multiplex plaat, aan beide zijden voorzien van een donkerbruine fenolcoating.
Deze sterke platen zijn ook verkrijgbaar met een antisliplaag.
Toepassing: exterieur, zoals wanden en vloeren in aanhangers en paardentrailers,
betonindustrie, bekistingen etc. Geschikt voor buitengebruik, mits de zaagranden
en schroefgaten goed afgewerkt worden met randsealer.
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4 . M U LT I P L E X O KO U M E ( W B P )
Okoume multiplex is zeer geschikt voor aftimmerwerk, ook buiten.
Deze multiplex plaat kan uitstekend bewerkt en geschilderd worden.
Toepassing: zowel binnen- als buitentimmerwerk. Bijvoorbeeld gevelwerk,
boeiboorden, luifels, dakkapellen. Wel moet de plaat goed afgewerkt
worden indien deze buiten of in een vochtige ruimte wordt toegepast.

5. S I LV E R PA I N T +
Silverpaint+ is een berkentriplex plaat voorzien van een grijze paintfilm,
die direct afschilderbaar is. Deze plaat is zeer geschikt voor aftimmerwerk,
ook buiten. Deze multiplex plaat kan uitstekend bewerkt worden. Op deze
platen geldt een garantie van 10 jaar.

6. SUPERG AR AN T PA IN T
Okoume Supergarant Paint is een multiplex plaat voorzien van een witte
melaminefilm, die direct afschilderbaar is. Deze plaat is zeer geschikt voor
aftimmerwerk, ook buiten. Deze plaat kan uitstekend bewerkt worden.
Op deze platen geldt een garantie van 30 jaar.

7. V I K I N G P LY B O E I D E L E N
Gronden hoeft niet meer, omdat deze okoume platen voorzien zijn van
een schilderbare melaminefilm. Voor informatie en verwerkingsvoorschriften
zie blz 6.
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8. GREENPLEX (WBP)
Greenplex is een sterke plaat van multiplex, en een goedkoper alternatief
voor okoume. De plaat is prima te zagen, frezen en grondverven.
Toepassing: allerhande timmerwerk binnenshuis.

9 . U N D E R L AY M E N T
Multiplex plaat van zachthouten fineren. Mooie vlakke plaat met grote stabiliteit.
Bovendien licht van gewicht dus makkelijk te hanteren.

10. OSB
OSB is een geperste constructieplaat en laat zich makkelijk zagen, boren,
schaven en schuren. Geschikt voor gebruik in permanente bouwtoepassingen,
zoals vloeren, daken, wanden en andere dragende constructies binnenshuis.

11. R ANDSEALER
Om gezaagde kanten te beschermen tegen vocht kunt u het beste
Induline SW-910 gebruiken. Dit product van Remmers is watergedragen.
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VIKING® PLY
BOEIDELEN
Viking® ply boeidelen zijn okoumé platen, aan
beide zijden voorzien van een grijze, schilderbare
melaminefilm. Daardoor hebben de boeidelen een
extra lange levensduur. Gronden is niet meer nodig,
de achterzijde hoeft niet afgewerkt te worden.
Handzaam door het lichte gewicht, en gemakkelijk
met alle gereedschappen te bewerken.

RANDAFWERKING VÓÓR MONTAGE
• Viking® ply boeideel heeft al afgeronde kanten
en afgeschuinde onderzijde. Indien hierin gezaagd
is de (gezaagde) randen afronden (r=3) voor
een betere verfhechting. De onderzijde
afschuinen, hierdoor wordt vocht weggevoerd
naar de buitenkant en krijgt het geen kans in
de verbinding te kruipen.
• De randen moeten gesloten zijn (geen gaps)
voordat de panelen worden gemonteerd.
• Vul eventuele gaatjes (‘gaps’) in de randen met
een niet-krimpend, overschilderbaar en voor de
toepassing geschikt vulmiddel.
• Verwijder schuurstof en werk de randen af met
een speciaal hiervoor ontwikkeld product. Breng
dit op volgens voorschrift van de fabrikant.
Om voldoende laagdikte (minimaal 100µ) te
verkrijgen heeft het gebruik van een kwast
hierbij de voorkeur.

VENTILATIE EN DILATATIE
• Zorg voor ventilatie! Ook een boeideel moet
kunnen werken. Maak een regelwerk achter het
boeideel zodat minimaal 10 mm ruimte ontstaat
voor ventilatie.
• Breng regelwerk verticaal aan. Gebruik wanneer
dit niet kan een dubbel regelwerk van verticaal
achterhout met daarop horizontaal regelwerk.
Gebruik bij houten regelwerk hout met
duurzaamheidsklasse 1 of 2, of anders
verduurzaamd hout.
• Zorg voor voldoende ventilatie aan boven én
onderzijde van het geveldeel.
AFWERKING BUITEN
• Zorg altijd voor een tussenruimte tussen de
• Viking® ply boeideel heeft een 200 grams dikke
boeidelen van 10 mm. Dit geldt ook voor de
paintfilm, gronden is niet persé nodig. U kunt
aansluiting met andere bouwdelen. Door deze
daarom volstaan met minder verf.
dilatatie kunnen de randen eenvoudig worden
• Werk schroefgaten altijd onmiddellijk af met een
onderhouden en hebben de platen ruimte om
niet-krimpend, overschilderbaar en voor de
iets te werken.
toepassing geschikt vulmiddel.
• Boeidelen niet in verstek verbinden. Correcte
• Rondom de randen goed afwerken: schuren,
hoekoplossingen waarbij rekening gehouden is
ontvetten, daarna schilderen.
met dilatatie ziet u in figuur 2 Bevestiging
buitenhoekplaatmateriaal
en
•aanVoor
de afwerking van KOMO-gecertificeerde
de gevel.
Bevestiging plaatmateriaal aan de gevel.
Details buitenhoeken
binnenhoek.
toepassingen
gelden de richtlijnen in de SKH
Details binnenhoeken
publicaties 07-01 en 04-01.
• Laat uw verfleverancier u adviseren over de
keuze van het juiste verfsysteem 10
enmmde verwerking
10 mm
hiervan.
10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

FIGUUR 1

FIGUUR 2
10 mm

GARANTIE
Bij juiste toepassing, verwerking en onderhoud geldt
een uitgebreide garantie van 10 jaar tegen delaminatie van Viking® ply boeideel. De garantie en garantiebepalingen zijn uitgeschreven in het garantiecertificaat
dat te downloaden is van www.vikinggevel.nl.
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10 mm

10 mm

M E E R I N F O R M AT I E
10 mm

EXTREME
MEDITE TRICOYA

Medite Tricoya Extreme is een extreem duurzame
MDF exterieurplaat, met een garantie van zelfs 50
jaar! Deze platen zijn perfect om te beplakken,
melamineren en schilderen. Door de minimale
werking van de plaat is deze minder snel toe aan
een onderhoudsschilderbeurt dan andere soorten
MDF. Maar Medite Tricoya Extreme kan ook
onbehandeld en onbewerkt buiten worden
toegepast. Verder is Medite Tricoya Extreme
hetzelfde te bewerken als MDF.
De extreme duurzaamheid van Medite Tricoya
Extreme (evenals Accoya) wordt verkregen door
houtacelytatie. Tijdens dit proces verandert de
structuur van het hout, waardoor deze nauwelijks
meer reageert op contact met water. Testen tonen
aan dat het materiaal niet barst of splijt en in alle
richtingen een zeer hoge dimensionale stabiliteit
heeft. Dit maakt Medite Tricoya Extreme ideaal
materiaal voor extreme (buiten)toepassingen.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN
Medite Tricoya Extreme kan onbehandeld en onbewerkt buiten worden toegepast. De platen hebben
van zichzelf een gladde afwerking en behoeven geen
randcoating, dit in tegenstelling tot het veelgebruikte
multiplex. Handelingen zoals schuren en plamuren
zijn dus niet nodig. De levensduur voor ondergrondse
toepassingen is gegarandeerd 25 jaar, en bovengronds
zelfs 50 jaar.
Medite Tricoya Extreme is in vrijwel alle denkbare
toepassingen inzetbaar:
• Gevelbekleding
• Dakbeschot en andere buitentoepassingen
• Kozijncomponenten
• Deurcomponenten en reliëfdeuren
• Natte binnentoepassingen, waaronder als
wandbekleding in zwembaden, badkamers,
kleedkamers
• Gespecialiseerd meubilair, waaronder kluisjes,
kleedhokjes, stoelen en tafels
• Speeltoestellen, boomhutten en tuinmeubelen
• Verkeersborden
• Auto-onderdelen
• Geluidswallen

VA N D O R P HO U T I S F S C E N P E F C G EC E R T I F I C E E R D E N
H E E F T D I V E R S E D E A L E R S C H A P P E N O P H E T G E B I E D VA N
K U N S T S T O F E N A LT E R N AT I E V E N V O O R H O U T
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LAAT U INSPIREREN
EN ADVISEREN!
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