
PaintPlex

PaintPlex is WBP verlijmd. De plaat is voorzien van een gegronde fenolfilm op de voor en achterzijde. 
Door de primer in de toplaag ontstaat een optimale en langdurige verfhechting, waardoor het resultaat 
ook op de lange termijn mooi blijft. Vocht is één van de grootste vijanden van multiplex en daarom is 
de verwerking en opslag van PaintPlex een zeer belangrijk aandachtspunt. Door de richtlijnen en advie-
zen nauwkeurig te volgen bereikt u een optimaal eindresultaat.

Opslag
•  Horizontaal opslaan op minimaal 7 cm afstand van de vloer met behulp van zogenaamde strijkjes. Onderlinge afstand circa 60 cm, zodat 

de platen niet kunnen doorbuigen.
• Bij opslag buiten, bijvoorbeeld op de bouwplaats, de platen zorgvuldig afdekken.
• Opslaan op minimaal 7 cm afstand van de vloer. Bij voorkeur opslaan in een container.

Verwerking PaintPlex 

•  Toplaag ontvetten en opruwen voor optimale hechting van de verf
•  Gezaagde en niet-gezaagde kanten voorzien van radius=R3 en van twee lagen randsealer voorzien.
•  Geen stuiknaden, altijd open voegen in alle toepassing ook bij hoekoplossingen.
•  PaintPlex is voorzien van een zware schilderklare beschermlaag waarin een primer verwerkt is. Deze licht van kleur zijnde grondverf film is 

speciaal ontwikkeld voor mooi schilderwerk en laat zich in één of twee keer lagen aflakken*.
•  Bij toepassing van PaintPlex moeten spijkers en schroeven, kortom alle bevestigings-materialen, corrosiebestendig zijn ter voorkoming van 

onder meer roestvlekken.
•  Behandel de spijker-en schroefgaten direct na montage met een nauwelijks krimpend vulmiddel, bijvoorbeeld epoxy (binnen 24 uur). Dit 

geldt ook voor eventuele beschadigingen en dergelijke die tijdens montage of transport zijn ontstaan.
•  Na voorbehandeling zoals hiervoor omschreven, binnen 3 weken de definitieve afwerklaag aanbrengen, door middel van het gekozen 

verfsysteem en volgens voorschrift van de verffabrikant*.
•  De achterzijde kan onbehandeld blijven. 
•  Het eindresultaat is strak en glad schilderwerk.

* Informeer altijd bij de verfleverancier voor het juiste verfadvies. Als ook voor toekomstig onderhoud.

Onderhoud
Onderhoud het materiaal volgens voorschrift van de verffabrikant. Voor verdere verwerkings- en onderhoudsvoorschriften verwijzen wij onder 
andere naar:
•  Centrum Hout
•  Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten.

Verwerkingsvoorschrift in het kort:
1. Ontvetten en licht opschuren,
2. Kanten voorzien van ronde kanten (radius = R3),
3. 2 lagen randsealer op de kanten aanbrengen,
4. Gebruik RVS bevestigingsmaterialen,
5. Spijker-en schroefgaten binnen 24-uur afwerken met epoxy,
6. Aanbrengen van definitieve afwerklaag binnen 3 weken.
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Verwerkingsvoorschrift

ready to paint


