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i-PAINT®

Voor buiten- en binnentoepassingen waar tegen lage kosten snel en afdoende een glad 

afgewerkt eindresultaat wordt gewenst. i-Paint is een sterke en stootvste plaat en kent toe-

passing in (buiten)deuren, luifels, windveren, boeiboorden, dakkappellen, keukenkasten en 

allerhande timmerwerk.

Kwaliteit

Europees berkentriplex, tweezijdig voorzien van 200 gr/m2 direct aflakbare paintingfilm. 

De schilder krijgt een mooie, neutrale en egale basisplaat voor een dekkend afwerksysteem. 
 

Voordelen van de paintfilm: Geen doortekening van de onderliggende fineerlagen. Door-

en-door gekleurde paintfilm. Een uitstekende hechting van de verf. Voorgronden is niet 

nodig, licht opruwen volstaat: dus aanzienlijke besparing op verfkosten, arbeidsloon én 

onderhoudskosten. Nauwelijks enige kans op aantasting van het hout van de buitenste 

fineerlagen door de beschermende, duurzame paintfilm. Zelfs bij achterstalligheid van het 

onderhoud van de verflagen.

Verlijming

WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur. 

Diktes Afmetingen

9 - 12 - 15 - 18 - 40 mm: 2500 x 1250 mm 3000 x 1500 mm (niet in 40 mm) 

alleen in 40 mm: 2150 x 950 mm 2150 x 1000 mm             

Gewicht	 Certificaten

Ca. 680 kg/m3 FSC en CE-2+

Garantie

Bij een juiste afwerking en onderhoud van randen en gezaagde kanten, waarbij gaps vol-

ledig gesloten moeten worden met bijvoorbeeld kneedbaar hout en de randen daarna be-

handeld moeten worden met een randsealer (laagdikte 200 mu), garandeert IP dat de plaat 

niet zal delamineren. Als dit toch gebeurt, binnen 10 jaar na aankoop, wordt de gedelami-

neerde plaat vergoed. Deze garantie geldt uitsluitend als aan de verwerkingsvoorschriften 

is voldaan en een aankoopbon kan worden overlegd.
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Bevestiging plaatmateriaal aan de gevel.
Details buitenhoeken
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figuur 2   buitenhoek

VERWERKEN

 Opslag
• Opslaan op een droge en vlakke ondergrond, op 

balkjes of een pallet, niet in contact met aarde. 
• Leg het plaatmateriaal droog en anders onder 

een zeil dat goed ventileert.
• Heerst er in de toepassingsruimte een ander 

klimaat dan in de opslagruimte, dan moeten de 
platen enige tijd acclimatiseren.

Zagen
• Handzaag: gebruik een scherp, fijngetand zaag-

blad met minimaal 7 tanden per 25 mm.
• Cirkelzaag: gebruik een scherp, fijngetand hard-

metalen zaagblad, laat de zaagtanden 10 à 15 
mm door het plaatoppervlak steken.

• Een slechte ondersteuning vergroot de kans op een slechte zaagsnede. 
Borg de plaat tijdens het zagen daarom goed.

Zichtbare montage
• Gebruik RVS-schroeven (evt. spijkers en nieten). Schroeven bieden een 

hoge trekvastheid.
• Schroefgaten in de plaat voorboren met een diameter gelijk aan de 

steel van de schroef. Vervolgens met een verzink- of soevereinboor de 
schroefkop verzinken.

• Handmatig nagelen wordt afgeraden i.v.m. mogelijke beschadigingen aan 
het oppervlak.

• Bij beschadigingen van de paintfilm: meteen repareren om indringing 
van vocht tegen te gaan. 

Schroefafstanden bij triplex
• Bij plaatdikten tot 12 mm: 40 cm afstand houden.
• Bij plaatdikten vanaf 12 mm: 60 cm afstand houden.
• Hoeken: 15 mm uit de hoek afstand houden.
• Randen: 10 mm uit de rand afstand houden.
• In geval van spijkers/nieten de onderlinge afstanden met 50%  

verminderen.

Lengte bevestigingsmiddelen
• Schroeven: 2.5 x de plaatdikte.
• Spijkers: 3 tot 4 x de plaatdikte.

Onzichtbare montage 
Onzichtbare montage met constructielijm (vast) is ook mogelijk. Voor 
adviezen hieromtrent verwijzen wij u naar de fabrikant van de lijm.

60 cm 60 cm

TOEPASSING BUITEN EN AAN DE GEVEL

Ventilatie en dilatatie
• Zorg voor ventilatie! Maak een regelwerk achter 

de platen zodat voldoende ruimte ontstaat voor 
ventilatie.

• Breng regelwerk verticaal aan; gebruik wanneer 
dit niet kan een dubbel regelwerk van verticaal 
achterhout met daarop horizontaal regelwerk.

 Gebruik bij houten regelwerk hout met duur-
zaamheidsklasse 1 of 2, of anders verduur-
zaamd hout.

• Zorg voor voldoende ventilatie aan boven én 
onderzijde van het geveldeel, zie figuur 1.

• Zorg altijd voor een tussenruimte tussen de 
platen van 10 mm. Dit geldt ook voor de aan-
sluiting met andere bouwdelen, bijvoorbeeld 
kozijnen.

 Door deze dilatatie kunnen de randen eenvou-
dig worden onderhouden en hebben de platen 
ruimte om iets te werken.

• Panelen mogen nooit in verstek worden verbon-
den. Correcte hoekoplossingen waarbij rekening 
gehouden is met dilatatie ziet u in figuur 2.

AFWERKEN RAND EN OPPERVLAK
• Rond de randen af met minimaal R3, hierdoor 

dekt de verflaag in gelijke laagdikte (zie fig. 3).
• Schuin de randen aan de onderkant af, hierdoor 

wordt vocht weggevoerd naar de buitenkant en 
krijgt het geen kans in de verbinding te kruipen 
(zie figuur 4).

• Vul eventuele gaatjes (‘gaps’) in de randen 
met bijvoorbeeld kneedbaar hout en werk de 
randen af met een speciaal hiervoor ontwikkeld 
product, bijv. grijze IP randsealer. Breng dit op 
volgens voorschrift van de fabrikant. Om vol-
doende laagdikte te verkrijgen heeft het gebruik 
van een kwast hierbij de voorkeur.

• Werk schroefgaten altijd onmiddellijk af met 
een niet-krimpend, overschilderbaar en voor de 
toepassing geschikt  vulmiddel.

• Volg de adviezen van de verffabrikant op.
• Laat uw verfl everancier u adviseren over de keuze van het juiste verf-Laat uw verfleverancier u adviseren over de keuze van het juiste verf-

systeem en de verwerking hiervan.
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Bevestiging plaatmateriaal aan de gevel.
Details binnenhoeken
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figuur 2   binnenhoek

Gebruikswenken en afwerkingstips

Om het optimale resultaat uit uw panelen te halen, geven wij u hier enkele gebruikswenken die van toepassing zijn op i-Paint® garant

®
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