Garantiecertificaat
Bruynzeel® Hechthout® en Suprahecht®
BRUYNZEEL HECHTHOUT en SUPRAHECHT zijn multiplex platen, weersbestendig verlijmd en uitermate geschikt
voor buitenbekleding in de bouw. De garantievoorwaarden en verwerkingsvoorschriften staan vermeld aan ommezijde, liggen ter beschikking bij alle dealers, zijn verkrijgbaar bij Bruynzeel Multipanel int., of zijn te downloaden via website www.intplywood.nl.
HECHTHOUT en SUPRAHECHT voldoen aan de BRL 1705 (Nationale beoordelingsrichtlijn) voor het KOMOproduct certificaat voor Triplex. Deze platen, bestemd voor buitengebruik, hebben een 20-jarige garantie na
levering tegen het volgend risico: delamineren door het loslaten van de lijmlagen.
Projectgegevens:
*Projectlocatie / Aannemer / Dealer

*doorhalen wat niet van toepassing is.

Naam: 		 ________________________________________________________________________________
Adres: 		 ________________________________________________________________________________
Postcode: 		

________________________________________________________________________________

Plaats:		
________________________________________________________________________________
Telefoon: 		 ________________________________________________________________________________
*Opdrachtgever / Architect

*doorhalen wat niet van toepassing is.

Naam:		________________________________________________________________________________
Adres:		
________________________________________________________________________________
Postcode:		 ________________________________________________________________________________
Plaats:		
________________________________________________________________________________
Telefoon:		 ________________________________________________________________________________
Garantiecertificaat aangevraagd door:
Naam:		________________________________________________________________________________
Adres:		
________________________________________________________________________________
Postcode:		 ________________________________________________________________________________
Plaats:		
________________________________________________________________________________
Telefoon:		 ________________________________________________________________________________
Datum afgifte: _______________________________________________________________________________
Datum aankoop: ____________________________________________________________________________
Dit garantiecertificaat is uitsluitend geldig indien vastgehecht aan originele aankoopbon en
ingevuld opgestuurd aan uw leverancier:

International Plywood BV is importeur/groothandel in plaatmateriaal en distributeur voor Nederland van Bruynzeel Multipanel. www.intplywood.nl

GARANTIEVOORWAARDEN BRUYNZEEL HECHTHOUT® EN SUPRAHECHT®:
Indien er zich binnen de 20 jaar na levering een
gebrek, gedekt door de garantie voordoet, moet de
klant dit melden aan de firma BRUYNZEEL MULTIPANEL INT., binnen 30 dagen na vaststelling van het
fenomeen.
Na expertise door een technicus van de firma
BRUYNZEEL MULTIPANEL INT. en op voorwaarde dat
aan onderstaande verwerkingsvoorschriften voldaan
werd, verbindt BRUYNZEEL MULTIPANEL INT. zich
ertoe de beschadigde platen te vervangen, alsook de
kosten voor deze vervanging te dragen, tot een limiet
van twee keer de waarde van de beschadigde platen.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN
OPSLAG
a. Horizontaal op een droge geventileerde plaats
b. Op pallets of klossen met een hart-op-hart afstand van
maximaal 600 mm.
VERWERKING
a. Alle bewerkingen dienen te worden uitgevoerd met goed
en scherp gereedschap, zie ook “Richtlijnen voor gebruik
en verwerking plaatmaterialen” van Centrum Hout.
b. Voor een goede bescherming van de randen moeten
deze de volgende behandeling krijgen:
- Gapingen stoppen met een weinig-krimpend
vulmiddel
- Schuren
- Kantje breken of randen afronden (radius 3) (fig.1)
- Schuurstof verwijderen
- Beschermen van randen, bij voorkeur met Bruynzeel
Universele Randcoating (URC) of een gelijkwaardig
product.
- De randen moeten gesloten zijn voordat de panelen
worden gemonteerd.
c. De voorzijde, achterzijde en randen dienen te worden
voorzien van een verfsysteem met een droge
eindlaagdikte van minimaal 100 micrometer, geschikt
voor buitentoepassing. Voor specifieke verfsystemen
verwijzen wij naar uw verfleverancier.
d. Montage kan worden uitgevoerd met RVS nieten, spijkers
of schroeven. Gaten dienen direct na montage te
worden gevuld met een weinig-krimpend vulmiddel,
opdat vochttoetreding wordt voorkomen. Montage van
de panelen d.m.v. verlijmen is ook een goede optie.
Tussen de panelen dient rondom een dilatatievoeg van
minimaal 10 mm te worden aangehouden (fig. 2a en 2b).
e. Onderstaande ondersteuningsafstanden dienen in acht
te worden genomen.
4-zijdige ondersteuning1
2-zijdige ondersteuning1
Dikte
Opp.
Maximale
Dikte
Maximale
		regelafstand		regelafstand
7 mm 0,30 m2 600 x 500 mm
7 mm
350 mm
10 mm 0,71 m2 1250 x 570 mm
10 mm 500 mm
12 mm 1,08 m2 1250 x 860 mm
12 mm 600 mm
15 mm 1,44 m2 1250 x 1155 mm 15 mm 700 mm
18 mm 2,29 m2 1250 x 1835 mm 18 mm 800 mm
1

In deze tabellen is uitgegaan van de berekening volgens NEN 6702; een maximale doorbuiging gelijk aan de ondersteuningsafstand/200, een verticale toepassing op een hoogte
van maximaal 10 meter of een horizontale toepassing op een hoogte vanmaximaal 7 meter.

In ieder geval blijft de schadevergoeding (platen +
kosten) beperkt tot € 50.000 (vijftig duizend euro)
per schadegeval.
Uitsluiting van garantie:
De opslag- en verwerkingsvoorschriften van
HECHTHOUT en SUPRAHECHT staan hieronder beschreven; het niet naleven van deze richtlijnen leidt
automatisch tot de opschorting van de garanties
zoals hierboven beschreven.

f. Multiplex moet, zoals alle plaatfiguur 1
materialen, worden geventileerd.
De ventilatieruimte achter de
R = 3 mm
plaat moet minimaal 20 mm zijn.
Ventilatie wordt bereikt door het
creeëren van tocht (beluchting
en ontluchting) achter de plaat Bevestiging plaatmateriaal aan de ge
(fig.3). Bijv. door per m2 plaatop- Details binnenhoeken
pervlak, onder en boven vier
sleufjes van 10 x 25 mm aan te
figuur 2
binnenhoek
brengen.
Een binnen-buitentoepassing
dient de volgende opbouw te
hebben:
- binnenbeplating
- dampremmer
- isolatie
- ventilatieruimte
- Hechthout of Suprahecht
Het bovenste paneel dient aan
de bovenzijde afgeschermd te
worden.
ONDERHOUD
Zowel het plaatoppervlak als de
randen behoren met regelmaat
te worden onderhouden. Het
verdient aanbeveling dit onderhoud
door een vakkundig schilder te
laten uitvoeren. Volg hierbij de
verwerkingsvoorschriften van uw
verfleverancier op.
Tevens verdient het aanbeveling om
de toegepaste platen regelmatig
op beschadigingen en overmatige
slijtage van de verflaag te
controleren.
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