ISIpaint
Schilderklaar multiplex
• Hoogwaardige fineren
• Voorzien van speciale
lichtgrijze 390 grams
toplaag
• Direct af te lakken
• Optimale verfhechting
• Voor binnen én buiten

OOK
VERKRIJGBAAR
ALS
BOEIDEEL

• Achterzijde kan
onbehandeld blijven
• Vlakke toplaag
• FSC® gecertificeerd
• 15 jaar garantie

ISIpaint is een hoogwaardige multiplex opgebouwd uit zorgvuldig
geselecteerde fineren. De platen zijn zowel voor binnen- als buitenAanvoerder in bouwproducten

toepassingen geschikt. Dankzij de speciale film is ISIpaint direct af te
lakken. De plaat dient alleen ontvet en licht opgeschuurd te worden.
De verfhechting is optimaal.

ISIpaint
Schilderklaar multiplex
Technische specificaties algemeen
ISIpaint
Afmeting

2500 x 1220

Dikte

10

12

15

2150 x 950

2350 x 950

40

40

18

ISIpaint Boeideel
Afmeting

2500 x 200

2500 x 250

2500 x 300

2500 x 350

2500 x 400

18

18

18

18

18

3850 x 200

3850 x 250

3850 x 300

3850 x 350

3850 x 400

18

18

18

18

18

Dikte
Afmeting
Dikte

Genoemde afmetingen zijn in millimeters

Opbouw

Hoogwaardige multiplex en opgebouwd uit zorgvuldig geselecteerde okoumé fineren.
Beide zijden zijn voorzien van een speciale, lichtgrijze film (390 grams). WBP verlijmd.

Certificering

FSC® en CE gecertificeerd

Garantie

15 jaar garantie (zie garantievoorwaarden)

Afwerking 	Dankzij de speciale toplaag is de plaat direct af te lakken. Gronden is niet nodig. De
plaat dient alleen ontvet en licht opgeschuurd te worden. De verfhechting is optimaal.
De achterzijde behoeft geen verdere afwerking. De dikte van de film zorgt er tevens
voor dat doortekening van de onderliggende dekfineren minder voorkomt. Randen
dienen afgewerkt te worden met RET Multisealer. Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzingen van RET Bouwproducten voor verdere instructies.
Opslag

Zie voor een juiste opslag van dit product de ‘algemene gebruiksaanwijzingen
plaatmateriaal’, verkrijgbaar bij RET Bouwproducten (www.retbouwproducten.nl)

Toepassingen	Geschikt voor zowel binnen als buiten toepassingen, zoals: boeidelen, puivullingen,
dakkapellen, luifels en plafonds.

Wat betekent ‘Aanvoerder in bouwproducten’ voor u? Bij RET kunt u op het volgende rekenen:
• Het meest veelzijdige assortiment
• Maatwerk in voorraadbeheer en logistiek
Aanvoerder in bouwproducten

• Uw partner in inkoop en productontwikkeling
• Technisch advies, training en projectbegeleiding

w w w. r e t b o u w p r o d u c t e n . n l
info@retbouwproducten.nl
T 030 245 55 55 F 030 244 33 94

Plaatmateriaal

Gevelmateriaal

Vochtwerend

Brandwerend

Houtwaren

Wand en Plafond

Deur en Kozijn

Interieur

