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SCHILDERKLAAR

De randen van Silverpaint+ zijn voorzien van grijze randafwer-
kingsverf, bedoeld om vochtindringing tijdens transport tegen 
te gaan. Het is aanbevolen om de randen met randealer te 
dichten. 

Met 10 jaar uitgebreide garantie (zie folder garantievoor-
waarden).

Voordelen van de paintfilm: een gladde laag waardoor geen 
doortekening van de onderliggende fineerlagen is te zien. Een 
uitstekende hechting van de verf. Voorgronden is niet nodig: 
dus aanzienlijke besparing op verfkosten, arbeidsloon én on-
derhoudskosten. Nauwelijks enige kans op aantasting van het 
hout van de buitenste fineerlagen door de beschermende, 
duurzame paintfilm. Zelfs bij achterstalligheid van het onder-
houd van de verflagen.

www.silverpaint.nl
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TOEPASSING
Veelal in bouwtoepassingen waar tegen 
lage kosten snel en afdoende een glad 
afgewerkt eindresultaat wordt gewenst. 
Bijv. luifels, dakoverstekken, boeiranden, 
aftimmerwerk zowel voor binnen als voor 
buiten. Silverpaint+ is KOMO-gecertificeerd 
volgens BRL-norm 1705 en geschikt voor 
gebruik in niet-overdekte buitentoepassin-
gen, klasse 3. 

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 Europees, FSC®-
gecertificeerd, schilderklaar berkenmul-
tiplex en hoort tot de technisch sterkste 
en stabielste platen die verkrijgbaar zijn 
door de homogene opbouw uit nagenoeg 
foutvrije fineren. Silverpaint+ is aan beide 
zijden voorzien van hoogwaardig paintfilm 
(200 gr/m2), en daardoor direct aflakbaar. 
Op dit product wordt bovendien een schrif-
telijke garantie gegeven van 10 jaar op de 
lijmverbindingen.

SILVERPAINT+® FSC®

KOMO (10 JAAR) 

AFMETINGEN
1250 x 2500 mm: 9 - 12 - 15 - 18 - 21 mm
1500 x 3000 mm: 9 - 12 - 15 - 18 - 21 mm
__________________________________________________
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BESCHERM TEGEN VOCHTINDRINGING: 

RANDAFWERKING VÓÓR MONTAGE:  DICHT GAPS, SEAL DE RANDEN

• Rond randen af voor schilderen

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.

afschuinen zodat water 
kan aflopen

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

ALTIJD DROOG VERWERKEN! 

• Gebruik scherp gereedschap. Montage met RVS-schroeven.

BIJ VERWERKING AAN DE GEVEL: 
ZORG VOOR VENTILATIE EN DILATATIE!

R = 3 mm

afronden randen voor 
voldoende verflaagdikte

10 mm

4-zijdige ondersteuning1               2-zijdige ondersteuning1  
Dikte Opp. Maximale  Dikte Maximale   
  regelafstand  regelafstand
10 mm 0,71 m2 1250 x 570 mm 10 mm 500 mm 
12 mm 1,08 m2 1250 x 860 mm 12 mm 600 mm
15 mm 1,44 m2 1250 x 1155 mm 15 mm 700 mm
18 mm 2,29 m2 1250 x 1835 mm 18 mm 800 mm 
1In deze tabellen is uitgegaan van de berekening volgens NEN 6702; een maximale door-
buiging gelijk aan de ondersteuningsafstand/200, een verticale toepassing op een hoogte 
van maximaal 10 meter of een horizontale toepassing op een hoogte van maximaal 7 meter. 
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VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 
MULTIPLEX 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

10 mm

10 mm

10 mm

Ventilatie:
minimaal 
20 mm 
ruimte achter 
paneel. 

Verticaal regel-
werk.

Dilatatie:
minimaal 10 mm ruimte 
tussen panelen.

Hoeken niet 
in verstek 
i.v.m. dilatatie.

www.internationalplywood.nl        
tel. 0183 353 000    


