Nautex Paint
Schilderklaar Ocoumé multiplex

• Direct schilderbaar
• Dubbelzijdige film
•	Eén zijde licht grijs,
één zijde wit
• Weer- & waterbestendig
• Met KOMO-certificaat
• 25 jaar garantie

Nautex Paint is een door-en-door Ocoumé multiplex van hoogwaardige
kwaliteit en heeft 25 jaar garantie. Het grote voordeel voor de schilder is dat
Aanvoerder in bouwproducten

Nautex Paint aan beide zijden voorzien is van een film in twee verschillende
kleuren. Voor licht schilderwerk kan de witte zijde gebruikt worden en voor
donker schilderwerk de grijze zijde. De achterzijde behoeft geen verdere
behandeling. Nautex Paint is door de watervaste verlijming uitermate
geschikt voor alle buitentoepassingen.

Nautex Paint
Schilderklaar Ocoumé multiplex
Technische specificaties
Afmeting

250 x 122 cm en 310 x 153 cm.

Dikte

10 – 12 – 15 en 18 mm.

Opbouw 	Dóór-en-dóór Ocoumé, watervast exterieur verlijmd (klasse 3 EN 314-2)
Beide zijden zijn voorzien van een speciale film (MDO 330 gr/m2)
één zijde wit en één zijde licht grijs.
Afwerking	Dankzij de speciale toplaag is de plaat direct schilderbaar. Gronden is niet nodig.
De plaat dient alleen ontvet en licht opgeschuurd te worden. De verfhechting is
optimaal. De achterzijde behoeft geen verdere afwerking. Randen dienen afgewerkt
te worden met de RET Multisealer. Raadpleeg de ‘algemene gebruiksaanwijzingen
plaatmateriaal’ van RET voor verdere instructies (www.retbouwproducten.nl).
Opslag	Raadpleeg voor een juiste opslag van dit product de ‘algemene gebruiksaanwijzingen
plaatmateriaal’, verkrijgbaar bij RET (www.retbouwproducten.nl).
Certificering

KOMO gecertificeerd.

Garantie

25 jaar garantie (zie garantievoorwaarden).

Toepassingen	Geschikt voor zowel binnen als buiten toepassingen, zoals reclameborden,
gevelbekleding, standbouw en informatieborden.

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
februari 2014

• 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
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