VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN OKOUME GARANTIE MULTIPLEX

Opslag
Okoume garantie vóór verwerking opslaan in een droge, goed geventileerde ruimte. De platen
voldoende ondersteunen tegen doorbuiging (maximaal 30 cm h.o.h.).

Verwerking
Okoume garantie kan met normaal gereedschap worden verwerkt. Na het zagen dient u scherpe
randen te schuren voor een betere hechting van randsealer en verfsysteem.

Constructie
Voor een duurzame constructie:
• Randen rondom 10 mm vrijhouden. Dit is de minimale ruimte voor periodiek onderhoud.
• Horizontale boeistroken aan de bovenzijde beschermen met een daktrim
• Voldoende ventilatie aanbrengen in de constructie
• Juiste h.o.h. afstand van het regelwerk
• Bevestigen met corrosievrije schroeven
• Schroefgaten voorboren, minimaal 20 mm van de plaatrand en 25 mm uit de hoek

Randafwerking
Voor een goede bescherming van de randen, vóór plaatsing:
• Onderzijde van panelen “arm” schaven voor een snelle waterafvoer
• Randen minimaal 2 maal behandelen met een randsealer of pvac lijm (D4) met verharder

Afwerking oppervlak
Voor een juiste afwerking van het oppervlak: • Dicht schroefgaten met een 2 componenten epoxy
vulmiddel • Gebruik een dekkend, vochtregulerend verfsysteem. ‘Open’ verfsystemen zoals beits zijn
ongeschikt voor buitentoepassing.

Garantie termijn
De garantie op garantieplaten geldt voor een periode van vijfentwintig (25) jaar, gerekend vanaf het
moment van levering, mits voldaan wordt aan de verwerkingsvoorschriften.

Belangrijke montagetips
- Voldoende ventilatie van de achterconstructie
- Juiste randbewerking
- Juiste randcoating en afdichting van schroefgaten
- Minimale laagdikte van de verf aan de voor- en achterzijde 80mu
- Opslag; de platen dienen na ontvangst horizontaal opgeslagen te worden in een droge en goed
geventileerde ruimte, op pallets of op balkjes van gelijke dikte om doorbuiging van de platen te
voorkomen. De balkjes dienen recht onder elkaar te liggen en maximaal 1 meter h.o.h. uit elkaar.

Uitsluitingen
- Normale slijtage, onvoldoende onderhoud
- De platen niet behandeld en verwerkt zijn volgens de verwerkingsvoorschriften
- Verontachtzaming van de normen, welke gelden voor goed onderhoud van triplex voor
buitentoepassing
- Er vóór verwerking gebreken zichtbaar waren
- De toepassing van de plaat niet voldoet aan de geldende norm

