Hechthout®
Hechthout® is een weer- en waterbestendig Okoumé multiplex, geproduceerd op basis
van een unieke door Bruynzeel Multipanel ontwikkelde technologie. Er wordt uitsluitend
gebruik gemaakt van gestoomde Okoumé fineren, die met de hand worden geselecteerd
. Alleen de beste fineren mogen in Hechthout® worden toegepast. Het productieproces
heeft een aantal belangrijke controles zodat de hoogste kwaliteit kan worden
gegarandeerd. Verder heeft Hechthout® een zeer hoge duurzaamheid, dit heeft weer een
positieve invloed op (de kosten van) het onderhoud.
Toepassingen:
Zowel dekkende als transparante afwerking wordt toegepast ten behoeve van
gevelbekleding en boeiboord. Ook wordt Hechthout® toegepast in rompen van schepen.
Voor deze toepassing heeft het zich al tientallen jaren bewezen, bestaat er een beter
bewijs voor duurzaamheid?
Diktes en afmetingen:
Bruynzeel Hechthout® wordt geleverd in:
. afmetingen 2500x1220 mm, de diktes 4, 5, 7, 10, 12, 15 en 18 mm,
. afmetingen 2500x1700 mm, diktes op aanvraag,
. afmetingen 3100x1220 mm, diktes 10, 12, 15 en 18 mm.
Op aanvraag zijn andere diktes en grotere lengtes (lasplaten) mogelijk.

Voordelen Hechthout®


Zoals elk multiplex van Bruynzeel Multipanel heeft Hechthout® uitstekende
sterkte- en stijfheideigenschappen, zodat grotere ondersteuningafstanden kunnen
worden aangehouden dan bij alternatieve producten. Hierdoor kan worden
bespaard op kosten van achterhout en montage of kan een dunnere plaat worden
toegepast.



Verder heeft Hechthout® een zeer hoge duurzaamheid, dit heeft weer een
positieve invloed op (de kosten van) het onderhoud.



Af te werken met zowel transparante als dekkende verfsystemen.



Mede door de brede keuze van afwerkingsystemen, is er grote keuze m.b.t.
uiteindelijke kleur.



Creatief en duurzaam ontwerpen waarbij Hechthout® zorgdraagt voor een warme
uitstraling.



Zeer hoge kwaliteit en goede prijs/kwaliteit verhouding.

Hechthout®
De Bruynzeel exterieur, deze verlijming voldoet aan EN 314, NEN 3278, DIN 68705 en
AW100.

Duurzaamheid en Zekerheid Hechthout®


Goede garantievoorwaarden en duidelijke verwerkingsvoorschriften.



Projectbegeleiding en dus zekerheid.



Alleen de beste Okoumé fineren worden als grondstoffen gebruikt. Hierdoor is
Hechthout® zeer duurzaam, het heeft zich al tientallen jaren bewezen onder de
meest extreme omstandigheden.



Duurzaam, hierdoor minder onderhoud en relatief lage onderhoudskosten.



Hechthout® wordt geleverd onder KOMO-keur, met 20 jaar garantie. Verder kan
op verzoek worden geleverd met Approval of Lloyds Register of Shipment en
Germanischer Lloyd.

Opslag, Montage en Afwerking Hechthout®


Uitstekende sterkte- en stijfheideigenschappen, zodat grotere
ondersteuningafstanden of dunnere panelen kunnen worden aangehouden.



Sterk, stijf en licht in gewicht en daardoor eenvoudig te gebruiken.



Mogelijkheid tot prefab levering, hierbij worden de panelen op maat gezaagd en
voorzien van een verf- of laksysteem.



Te bewerken met normaal gereedschap.



Praktisch ongevoelig voor uitzetting en krimp, ook niet als de temperatuur of
luchtvochtigheid varieert.



Te monteren met spijkers, schroeven, nieten, maar ook met blinde
bevestigingmethoden zoals metalen ophangsystemen en lijmen.

