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SCHILDERKLAAR

EXTERIOR

TOEPASSING
Buitendeuren (NEN EN 636-3).

Het aantal toepassingen is enorm, zowel 
voor binnen als buiten is het uitstekend 
geschikt. Door de goede eigenschappen van 
de plaat, is het met alle gereedschappen 
prima te bewerken.

KWALITEIT	 KOMO-gecertificeerd	
okoumémultiplex,	tweezijdig	voorzien	
van	een	fabrieksmatig	aangebrachte	witte	
grondverflaag	van	80	mu.

VERLIJMING 
WBP	-	EN	314-2	klasse	3	exterieur.

DENSITEIT 
ca.	500	kg/m3

X-PRIME	is	door	en	door	okoumé	multiplex,	
watervast	verlijmd	en	aan	beide	zijden	
voorzien	van	een	fabrieksmatig	aange-
brachte	grondverflaag.	De	plaat	is	direct	
afschilderbaar en biedt daarmee een groot 
gebruiksgemak.

IP	geeft	10	jaar	garantie	op	de	lijmverbin-
dingen	als	het	plaatmateriaal	op	de	juiste	
wijze	is	toegepast,	verwerkt,	afgewerkt	en	
onderhouden	wordt.	Deze	garantie	houdt	

X-PRIME - FSC® KOMO
OKOUMÉ (10 JAAR) DEURMAAT

AFMETINGEN
2150		x		950	mm:	40	mm	
2150	x	1000	mm:	40	mm
2350	x	1050	mm:	40	mm	

Alle	afmetingen	naar	keuze	met	of	zonder	FSC®-keurmerk.
Andere	afmetingen	X-PRIME:	zie	‘buiten’
__________________________________________________

in	dat	de	defecte	plaat	vervangen	wordt	als	binnen	10	jaar	na	
aankoop	delaminatie	ontstaat.	

Voor	alle	plaatmateriaal	in	buitentoepassing	geldt:	(gezaag-
de) randen en kanten dichten met randsealer en zorgen voor 
een	goede	ventilatie	en	onderhoud	voor	een	langere	levens-
duur van het plaatmateriaal. 

www.X-prime.nl 
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a Alle	afmetingen	met	en	zonder	
FSC-keurmerk	verkrijgbaar.
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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    


