
PRODUCTDATA

• Schilderklaar gegrond aan beide zijden
• Extra dikke toplaag voorzijde (140µ)
• Zeer vlakke basisplaat
• Homogene laagopbouw
• Interieur verlijmd, voor binnen gebruik
• Licht van gewicht
• Gemakkelijk te verwerken
• Diktes 9, 12, 15 en 18 mm
• Standaardmaat 250 x 122 cm
   Grote maat 310 x 153 cm
• Met PEFC-keurmerk
• Europese gecontroleerde productie

INTERPRIME LIGHT 

Lichtgewicht schilderklaar triplex voor interieure toepassin-
gen, zoals aftimmerwerk, meubels, wandbekleding, plafond-
platen, maar ook veel gebruikt in de trailer- en caravanbouw. 

Interprime light heeft een homogene opbouw en een extra 
glad oppervlak door een speciaal tweelaags verfprocédé 
en kan zo eenvoudig worden afgelakt met verfsystemen op 
waterbasis, alswel op terpentinebasis. Interprime-light weegt 
ongeveer de helft minder dan bijvoorbeeld meranti triplex. 
Dat scheelt bij een dikte van 18 mm al snel 15 kilo per 
plaat. Een handige en verantwoorde keuze voor een mooie 
afwerking. 

LET OP: De voorzijde is iets lichtbeige ter onderscheid van 
de exterieure, wit gegronde platen.

Door de goede eigenschappen van de plaat, is het met alle 
gereedschappen prima te bewerken.  

Interprime light:  Primer van 140µ voor en 80µ achter.  
  Voorzijde lichtbeige (RAL 1013)  
  en achterzijde licht ivoor (RAL 1015)
Houtsoort:  Populier
Gewicht:  ca. 450 kg/m3
Certificaten:  PEFC, 
  CE 4, 
Verlijming:  MR (EN 314-2) klasse 1 interieur. 
  E1 (NEN-EN 717-2).

Interprime light is op voorraad in:
2500 x 1220 mm: 9 - 12 - 15 en 18 mm
3100 x 1530 mm: 9 - 12 - 15 en 18 mm

De plaat is geschikt voor binnentoepassing (NEN-EN 636-1 
en BRL 1705, klasse J).
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TOEPASSING
Interprime-light is door de houtsoort en verlijming alleen geschikt 
voor toepassingen binnen. Omdat Interprime-light al is voorzien van 
een grondverflaag kan alleen gekozen worden voor een dekkende 
afwerking. 

Heerst er in de toepassingsruimte een ander klimaat dan in de opslag-
ruimte, dan moeten de platen enige tijd acclimatiseren.

OPSLAG (voor verwerking)
• Opslaan op een droge en vlakke onder-
grond, op balkjes of een pallet, niet in 
contact met aarde. 
• Leg het plaatmateriaal droog en anders 
onder een zeil dat goed ventileert.

VERWERKEN
• Handzaag: gebruik een scherp, fijngetand zaagblad met minimaal 7 
tanden per 25 mm.
• Cirkelzaag: gebruik een scherp, fijngetand hardmetalen zaagblad, 
laat de zaagtanden 10 à 15 mm door het plaatoppervlak steken.
• Een slechte ondersteuning vergroot de kans op een slechte zaag-
snede. Borg de plaat tijdens het zagen daarom goed.

Panelen liever niet in verstek verbinden i.v.m. het minimale werken 
van de plaat. Houd minimaal 10 mm aan. Ook in huis heerst een wis-
selend vochtig klimaat.

Zichtbare montage
• Gebruik bij voorkeur schroeven i.v.m. de 
hoge trekvastheid.
• Schroefgaten in de plaat voorboren met 
een diameter gelijk aan de steel van de 
schroef. Vervolgens met een verzink- of soe-
vereinboor de schroefkop verzinken.
• Een Torx-schroef kan bij montage van vol-
ledig afgewerkte triplexplaten een goede optie zijn.
• Handmatig nagelen wordt afgeraden i.v.m. mogelijke beschadigin-
gen aan het oppervlak. De basisplaat is redelijk zacht en dus gevoeli-
ger voor butsen.

Vastzetten is een kwestie van de juiste schroeven op de juiste afstand, 
plus het stoppen van de gaten. Schroeven met verzonken koppen en 
passende kunststof dopjes geven het niet altijd gewenste krentenbo-
leffect.

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.

AFWERKING INTERPRIME-LIGHT
Afwerking en onderhoud garanderen een 
optimale kwaliteit en een langere levensduur. 
Interprime-light is rondom voorzien van een 
grondverflaag. De schilder krijgt een gladde 
basisplaat waarop een dekkend afwerksys-
teem aangebracht kan worden op acrylaat-, 
alkyd-basis of highsolid. Voor keuze van 
verfsoort bij binnentoepassing spelen zaken 
als krasvastheid, kleurechtheid, esthetiek, lichtval een rol bij de keuze 
van afwerking.

Na elke laag moet worden geschuurd. Het aantal lagen hangt af van 
de toepassing, het verf- of laksysteem en de wijze van applicatie. 
Aanbevolen wordt, zeker bij een industrieel systeem, de adviezen van 
de verffabrikant voor het aanbrengen en het schuren en de droogtijd 
tussen twee lakbeurten te volgen.

Randafwerking
De randen van Interprime-light zijn voorzien van een laagje verf ter 
bescherming tijdens transport en opslag. Het is beter en fraaier om 
de kopse kanten nog goed af te werken. Kopse kanten kunnen zeer 
snel vocht opnemen. Voldoende afronding op de overgang van op-
pervlak naar rand garandeert optimale verfhechting. 
Een te grote verfabsorptie op triplex-zijkanten is te voorkomen door 
ze voor te behandelen met een goed afsluitende laag, bijvoorbeeld 
randsealer, PVAc-lijm, nitrocelluloselak en polyurethaanlak. Breng 
deze veelal tweecomponentensystemen, met een hoog gehalte aan 
vaste stoffen, in meer lagen aan. Grijze IP-randsealer is een speciaal 
hiervoor ontwikkeld eencomponent-systeem. Na de eerste laag moet 
men voor een glad oppervlak schuren met korrel 320 tot 360.
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Gebruikswenken en afwerkingstips

Om het optimale resultaat uit uw panelen te halen, geven wij u hier enkele gebruikswenken die van toepassing zijn op Interprime-light.

R = 3 mm


