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TOEPASSING
Niet-constructief.  
Bekleding van wand en plafond zoals bijv. 
dakoverstek, bekleding van dakkapel en als 
boeiboord. Voor allerhande buitentoepas-
singen, waar een plaat die geen onderhoud 
vraagt nodig is. Bijv. reclamebord, straat-
meubilair, etc. 

KWALITEIT HPL kunststofpanelen 
(compact laminaat) voor gebruik als wand- 
of plafondbekleding in binnentoepassing of 
(gematigd) gebruik in buitentoepassing. 
CE: systeem 4.

VERLIJMING Exterieur. E1  
HPL is door en door gedrenkt in fenolhars 
met een toplaag gedrenkt in melaminehars. 
Onder hoge druk en temperatuur uitgehard 
zijn de platen niet meer gevoelig voor rot 
en schimmels.

DENSITEIT Ca. 1350 kg/m3
GEWICHT Een 6 mm dik paneel weegt 
  ca. 8 kg per m2.

VOORDELEN
  Prijsvoordelig
  Slag -en stootvast
  CE-markering
  Onderhoudsarm
  Goed bestickerbaar en overschilderbaar
  Goed reinigbaar
  Vochtbestendig
  Sterk en duurzaam

Crème  ± RAL 9001 *

Wit  ± RAL 9010 *

Antraciet ± RAL 7016 / 1-zijdig UV *

Donkergroen ± RAL 6009 / 1-zijdig UV *

*(RAL-nummers en afgebeelde kleur  
zijn een benadering.)

VIKING® CORE

AFMETINGEN
Crème:  2440 x 1220 mm: 6 mm
   3050 x 1300 mm: 6 mm
Wit:  3050 x 1300 mm: 6 mm
Donkergroen:  3050 x 1300 mm: 6 mm - 1 zijde UV
Antraciet:  3050 x 1300 mm: 6 mm - 1 zijde UV 

Diktetolerantie: +/- 0,5 mm (EN 438-2)
In overleg ook andere kleuren met 1-zijdig UV-bestendige 
film mogelijk.

Meebestellen:   
Torx-schroeven T20 op kleur (per doosje 100 STUKS + bit), 
4,8 x 38 mm. 
EPDM-band - Z-profiel 45 mm - rol a 50 meter
__________________________________________________



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

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

ALTIJD DROOG VERWERKEN! 
Acclimatiseren op de toepassings-
plaats vóór verwerking.

VERWERKING EN MONTAGE
• Gebruik scherp gereedschap: zaag-

blad met gehard stalen tanden.

• Gebruik gehard stalen boor.

• Zichtbare montage bij voorkeur 
met compactplaatschroeven in 
bijpassende kleur. Hierdoor is 
het mogelijk de schroefgaten iets 
wijder uit te boren waardoor de platen kunnen dilateren.

• Binnenhoeken afronden om stress-scheurtjes te voorkomen.

Rand en hoekafstanden:
Minimaal 20 mm, maximaal 60 mm.

Schroefafstanden panelen (in 1 
richting)
2 bevestigingspunten: 45 cm
3 of meer bevestigingspunten: 55 cm

60 cm 60 cm

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 
VIKING CORE IN BUITENTOEPASSING

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

Ventilatie: minimaal 20 mm 
ruimte achter paneel. 

Verticaal regelwerk.

www.intplywood.nl        
tel. 0183 353 000    
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Dilatatie:minimaal 10 mm 
ruimte tussen panelen.


