
Duurzaam 
Paintplex boeistroken zijn hèt kant- en klare duurzame 

alternatief voor berkenpaint en ge grond okoumé. De kwalitatief 

zeer hoogwaardige hout fi neren garanderen een zeer vlakke 

afwerking, waarbij bespaard wordt op verf en arbeidstijd, omdat 

de achterzijde onbehandeld kan blijven. PaintPlex Boeistroken 

zijn beschikbaar met een lengte van 250 & 400 cm en de 

breedte 20/25/30 & 40 cm.

Opslag
Horizontaal opslaan op minimaal 7 cm afstand van de vloer 

met behulp van zogenaamde strijkjes. Onderlinge afstand 

circa 60 cm, zodat de boeistroken niet kunnen doorbuigen. 

Bij opslag buiten, bijvoorbeeld op de bouwplaats, de 

boeistroken zorgvuldig afdekken. 

Randsealer 
Paintplex Randsealer is speciaal ontwikkeld voor het af dichten 

van de (zaag) randen van Paintplex boeistroken. De kopse 

kanten van de boeistroken moeten na elke bewerking zoals 

bijvoorbeeld zagen of boren, nabehandeld worden. De juiste 

afwerking van de kopse kanten is van groot belang.

PaintPlex multiplex is gemaakt van duurzame, 

FSC® gecertifi ceerde, hardhout fi neren. 

De boeistrook heeft aan beide zijden een zeer 

vlakke MDO gegronde paintfi lm die geschikt is 

om direct af te schilderen.

Verwerkingsvoorschrift*:
1.  Ontvetten en licht opschuren,

2.  Zaagkanten voorzien van ronde kanten (radius = R3),

3.  2 lagen randsealer op de (zaag)kanten aanbrengen,

4.  Gebruik RVS bevestigingsmaterialen,

5.  Schroef- of spijkergaten binnen 24-uur afwerken met epoxy,

6.  Aanbrengen van defi nitieve afwerklaag binnen 3 weken.

*  Uitgebreide verwerkingsvoorschriften 
zijn op verzoek verkrijgbaar via: 
orderhelpdesk@nl.fetimgroup.com

ready to paintready to paint

• FSC® gecertifi ceerd

• FLEGT gecertifi ceerd

• Paintfi lm op 2 zijdes

• Direct af te schilderen

• Voor binnen & buiten

• 10 jaar garantie

• FSC® gecertifi ceerd • Direct af te schilderen

BoeistrokenPaintPlex

 Boeistroken Boeistroken

Dikte (mm) Lengte (cm) Breedte (cm)

18 250 20

18 250 25

18 250 30

18 250 40

18 400 20

18 400 25

18 400 30

18 400 40
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