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EXTERIOR

SILVERPAINT® - FSC® 

DEURMAAT (10 JAAR)

AFMETINGEN
2150 x   950 mm: 40 mm
2150 x 1000 mm: 40 mm 
2350 x 1050 mm: 40 mm
2500 x 1250 mm: 40 mm
__________________________________________________

tiplex, en is nadrukkelijk geen technisch gebrek. Bij de juiste 
bewerking en afwerking van de randen en eventuele gaps 
zullen vochtophopingen na verloop van tijd weer wegtrekken. 

Voordelen van de paintfilm: 
• geen doortekening van de onderliggende 
   fineerlagen
• uitstekende hechting van de verf. 
• Voorgronden is niet nodig
• aanzienlijke besparing op verfkosten, 
   arbeidsloon én onderhoudskosten. 
• Nauwelijks enige kans op aantasting van 
   het hout van de buitenste fineerlagen door de bescher-
mende, duurzame paintfilm. Zelfs bij achterstalligheid van het 
onderhoud van de verflagen. 

Zie ook: Silverpaint-ALU

www.silverpaint.nl

TOEPASSING
Deuren, zowel voor binnen als voor buiten 
waar tegen lage kosten snel en afdoende 
een glad afgewerkt eindresultaat wordt 
gewenst. 

KWALITEIT 
Tweezijdig voorzien van 200 gr/m2 paint-
film.  

VERLIJMING 
WBP - EN 314-2 klasse 3 exterieur.

DENSITEIT 
ca. 650 - 700 kg/m3

Silverpaint® is één van de topmerken van 
International Plywood. Deze deurplaat op 
basis van FSC®-gecertificeerd berkenmul-
tiplex heeft een uitgebreide schriftelijke 
garantie van 10 jaar op de lijmverbinding.
Silverpaint® is aan beide zijden voorzien 
van hoogwaardig, direct aflakbare paint-
film.

Berkenmultiplex acclimatiseert wat trager; 
hierdoor is soms ijspegeleffect zichtbaar. 
Dit verschijnsel is inherent aan berken mul-
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Let er op dat de onderzijde van de deur volledig afgewerkt is, vóórdat deze 
afgehangen wordt.

Afronden en armschaven van 
de zijkant van de deur voorkomt 
knellen, waardoor de verflaag beter 
behouden blijft.

De zijkanten moeten na het hangen 
van de deur altijd goed bereikbaar 
blijven met de verfkwast. 

OPPERVLAK:
• PLATEN MOETEN DROOG ZIJN.
• DICHT SCHROEFGATEN
• KIES EEN VOCHTREGULEREND VERFSYSTEEM.
• ONTVETTEN, SCHUREN, STOFVRIJ MAKEN, SCHILDEREN.

MINIMAAL 2X AFLAKKEN voor voldoende droge verflaagdikte rondom.

ALGEMEEN VERFADVIES:
Het plaatmateriaal is met de meeste in Nederland gangbare verfsystemen 
af te werken. We adviseren om altijd eerst een test uit te voeren met het 
verfsysteem van uw keuze. Vraag uw verfleverancier om advies.

ONDERHOUD:
Zorg voor regelmatig onderhoud van plaatoppervlak en randen. We advise-
ren dit onderhoud door een vakkundig schilder te laten uitvoeren.

GARANTIE:
Om in aanmerking te komen voor garantie is het nodig dat het juiste plaat-
materiaal op de juiste manier is verwerkt en toegepast. Volg de richtlijnen 
‘verwerking houtachtig plaatmateriaal’ van Centrum Hout/VVNH. Download 
de pdf op het kenniscentrum van www.internationalplywood.nl.

plaats 
weldorpel 
aan 
buitenzijde 
deur

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

ALTIJD DROOG VERWERKEN! 

• Gebruik scherp gereedschap en RVS-schroeven.

BESCHERM TEGEN VOCHTINDRINGING: 

Randafwerking vóór montage
• Onderkant deur altijd iets ‘arm’ schaven ter bevordering van waterafvoer.
• Dicht gaps en schroefgaten.
• Rond randen af voor schilderen.
• Seal de randen.

Plaats weldorpel aan buitenzijde deur

R = 3 mm

afronden randen voor 
voldoende verflaagdikte

60 cm 60 cm
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VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 
MULTIPLEX DEURMATEN IN BUITENTOEPASSING

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

1,5 mm 
R = 
3 mm

afronden en armschaven over de volle lengteafronden en armschaven over 
volle lengte binnenzijde deur

(boven-
aanzicht)

www.internationalplywood.nl        
tel. 0183 353 000    


