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SCHILDERKLAAR

AFMETINGEN
2440 x 1220 mm: 9 - 12 - 15 - 18 mm
3050 x 1220 mm: 9 - 12 - 15 - 18 mm

Andere afmetingen en diktes op aanvraag leverbaar. 
__________________________________________________

MDF LAKDRAAGFOLIE

TOEPASSING 
Interieurbouw, meubelindustrie, plakin-
dustrie, winkelinrichting. Schuifdeuren en 
scheidingswanden, slaapkamers, kamerin-
richtingen. Droge toepassingen.

KWALITEIT 
MDF met tweezijdig witte lakdraagfolie 
die een snelle, gladde afwerking mogelijk 
maakt. Kanten hebben geen lakdraagfolie en 
moeten normaal afgewerkt worden.

VERLIJMING 
interieur, EN 314-2, klasse 1
E1 conform EN14322.

DENSITEIT 
ca. 600 kg/m3
 
  
MDF - lakdraagfolie is een geperste vezel-
plaat, aan twee zijden voorzien van een 
witte, gladde lakdraagfolie met een egaal 
oppervlak. De schilderklare folie is door-en-
door gekleurd en enigszins stroef waardoor 
een uitstekende verfhechting plaatsvindt. 
De folie is slijtvast en schokbestendig, en 
bespaart de afwerker heel wat schilderwerk. 
De lakdraagfolie voorkomt overmatige ab-
sorptie van de verf waardoor een gelijkmatig 
en glad resultaat ontstaat met minder verf. 
De zaag- en freeskanten zijn goed glad af te 

werken. De folie kan afgewerkt worden met water- of sol-
ventgedragen verf/lak.

Voordelen lakdraagfolie 
Door het egale oppervlak van de lakdraagfolie wordt een 
gelijkmatige verdeling en een egale absorptie van de laklaag 
verkregen. De lakdraagfolie kan afgewerkt worden met een 
verf/lak op basis van acrylaatdispersie of high solid. Door 
MDF met lakdraagfolie te gebruiken, wordt zwelling van de 
vezels aan het oppervlak voorkomen. Door de lakdraagfolie is 
aanzienlijk minder verf/lak nodig. 
Zie ook MDF Prime.
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Afhankelijk van de toepassing is het gewenst om de randen af te werken.

Adviezen bij randafwerking
Kopse kanten kunnen zeer snel vocht opnemen. Een goede randafwerking 
biedt bescherming. Voldoende afronding op de overgang van oppervlak 
naar rand garandeert optimale verfhechting.

Een te grote verfabsorptie op de 
zijkanten is te voorkomen door ze 
voor te behandelen met een goed 
afsluitende laag, bijvoorbeeld rand-
sealer, PVAc-lijm, nitrocelluloselak en 
polyurethaanlak. 
Breng deze veelal tweecomponen-
tensystemen, met een hoog gehalte 
aan vaste stoffen, in meer lagen aan. 
Randsealer is een speciaal hiervoor 
ontwikkeld eencomponent-systeem. 
Na de eerste laag moet men voor 
een glad oppervlak schuren met 
korrel 320 tot 360.

Adviezen bij schilderen van het oppervlak van vezelplaten
Aan veel vezelplaten is wat paraffine toegevoegd om een betere vochtwe-
rendheid te verkrijgen. Het oppervlak zal voorafgaand aan schilderen zeer 
goed vetvrij gemaakt moeten worden. Vraag uw verfleverancier om advies.

JUIST OPSLAAN (ook op de bouwplaats):  
DROOG EN PLAT BEWAREN IN RECHTE STAPELS. NIET SCHUIVEN.

Laat de platen vóór verwerken acclimatiseren in de ruimte waar ze toege-
past worden.

ALTIJD DROOG VERWERKEN! 

• Gebruik scherp gereedschap, een 
fijntandige zaag en goede onder-
steuning. 

• Spaanplaat en OSB kunnen aan de 
randen gemakkelijk splinteren.

• Hardboard en zachtboard eventu-
eel insnijden en breken.

• Montage met schroeven geeft een 
hogere trekvastheid.

R = 3 mm

afronden randen voor 
voldoende verflaagdikte

60 cm 60 cm
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VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 
VEZELPLATEN IN BINNENTOEPASSING

Deze leaflet geeft de belangrijkste aandachtspunten weer van de richtlijnen ‘verwerking houtachtig plaatmateriaal’van Centrum Hout/ VVNH

randsealer minimaal 
2x aanbrengen met 
kwast

gaps en
schroefgaten dichten
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