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De garantie op SILVERPAINT-ALU® geldt uitsluitend indien aan
onderstaande verwerkingsvoorschriften is voldaan:

OPSLAG IN UW MAGAZIJN
De platen dienen vlak en horizontaal te worden opgeslagen in
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een droge, goed geventileerde ruimte op bundels van max. 1 meter
hoog, ondersteund door voldoende strijken, teneinde doorbuiging te
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voorkomen.
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OPSLAG OP DE BOUWPLAATS
De platen altijd droog opslaan. Indien er geen geschikte droge opslag op de
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bouwplaats aanwezig is, zorg dan voor voldoende dekzeilen om de platen af te dekken. Probeer de duur
van deze wijze van opslag tot een minimum te beperken. Het is uiteraard te allen tijde beter om de
platen éénmaal voorbehandeld op de bouw aan te leveren. Platen die in het werk zijn aangebracht dienen
altijd van tenminste één afwerklaag te zijn voorzien. Dit geldt voor het oppervlak aan beide zijden van de
plaat en rondom voor de plaatranden.

VERWERKINGSVOORSCHRIFT OPPERVLAK
Het plaatoppervlak van SILVERPAINT-ALU® dient te worden afgewerkt met een dekkend,
vochtregulerend verfsysteem. De minimale, droge verﬂaagdikte dient 60 micrometer te zijn. Om de
verﬂaag voldoende dikte te laten behouden op de overgang naar de zijkanten, verdient het aanbeveling
om scherpe zaagranden af te schuren dan wel licht te schaven. We adviseren om na het aanbrengen
van freeswerk/proﬁlering in het oppervlak dit freeswerk af te werken met IP-randsealer om overmatig
zwellen van gaps en overlaps zoveel mogelijk tegen te gaan.

VERWERKINGSVOORSCHRIFT ZIJKANTEN
Omdat vochtindringing via de zijkant van de plaat de levensduur van SILVERPAINT-ALU® nadelig zal
beïnvloeden, moeten de zijkanten rondom voorzien worden van IP-randsealer. De laagdikte hiervan
moet minimaal 120 micrometer bedragen. Zorgt u ook dat er geen vochtindringing kan plaatsvinden
via boor- en schroefgaten (bijv. bij het hang- en sluitwerk) en dat er ook jaarlijks voor voldoende
onderhoud aan de afgewerkte randen gezorgd wordt. De zijkanten van SILVERPAINT-ALU® moeten
na het hangen van de deur altijd goed bereikbaar blijven met de verfkwast. De onderkant van de deur
altijd iets “arm” schaven, ter bevordering van de waterafvoer.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
Zowel het plaatoppervlak als de randen van SILVERPAINT-ALU® 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
het toegepaste SILVERPAINT-ALU® regelmatig op beschadigingen en overmatige slijtage van de verﬂaag
te controleren.

Verantwoord bosbeheer
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Weer zo’n fantastisch Silverpaint-kwaliteitsproduct van International Plywood BV
Verkrijgbaar zijn: SILVERPAINT®, SILVERPAINT ALU® en SILVERPAINT GARANT®
SCS-COC-00779
www.fsc.org

Postbus 65, 4230 BB Meerkerk, tel. 0183-35 3000,
fax 0183-35 1088, e-mail info@intplywood.nl
Meer informatie over International Plywood BV
en de producten vindt u op: www.intplywood.nl

stabiliteit door aluminium

GARANTIECERTIFICAAT

SILVERPAINT-ALU®

Goed te zagen en te boren

Stabiliteit door aluminium.

Direct aﬂakbare paintingﬁlm
(200 gr/m2)

FSC-gecertiﬁceerde, schilderklare deurplaat gemaakt van
multiplex van Europese houtsoorten met 2 aluminium
lagen (0,3 mm) ter voorkoming van bovenmatig
kromtrekken.
De voordelen van SILVERPAINT-ALU® op een rijtje:
- hoogwaardige kwaliteit
- zeer stabiel met betrekking tot kromtrekken

Watervast verlijmd triplex
op basis van 100% niettropische houtﬁneren
Aan beide zijden
een aluminium
dampremmende laag van
0,3 mm tegen kromtrekken

- FSC-gecertiﬁceerd

Multiply opbouw; ﬁneerdikte
1,5 mm

- gemakkelijk te zagen en te boren

Randen afgewerkt met waterafstotende acrylverf

- Europese productie, dus betrouwbare aanvoer
- gunstig geprijsd
- uitstekende verfhechting

SILVERPAINT-ALU® wordt in Europa geproduceerd.
De producent van SILVERPAINT-ALU® was één van

- uit voorraad leverbaar

de eerste fabrieken die het FSC-keurmerk wist te beha-

- 10 jaar garantie

len. Voor zowel de tussenhandelaar als de verwerker is

- zeer glad verfresultaat

dit een onderwerp dat de komende jaren meer en meer

SILVERPAINT-ALU® is een deurplaat waarbij op ca.

onder de aandacht van het publiek wordt gebracht. Op

8 mm vanaf beide plaatoppervlakken zich een alumi-

deze ontwikkeling kunt u met SILVERPAINT-ALU®

nium dampremmende laag bevindt, waardoor de kans

nu reeds professioneel inspelen. SILVERPAINT-

op kromtrekken vrijwel nihil is. Conform de KOMO-be-

ALU® is CE2+ gemarkeerd en mag in permanente

oordelingsrichtlijn BRL 0803, valt deze deurplaat, bij

constructieve bouwtoepassingen gebruikt worden.

een dikte van 40 mm en een hoogte van 2500 mm, in

De leverancier verleent de garantie op SILVERPAINT-ALU® gedurende een periode
van 10 jaar te rekenen vanaf de datum van levering. Ingeval deze datum niet
bekend is, geldt de factuurdatum.
Mochten er binnen 10 jaar na levering overmatig kromtrekken
en/of delaminaties ontstaan, veroorzaakt door fabricage- en/
of materiaalfouten, die de constructieve eigenschappen van
SILVERPAINT-ALU® aantasten en daardoor nadelige gevolgen
veroorzaken dan verplicht de leverancier zich:
A. De defecte plaat gratis te herleveren.
B. De bijkomende kosten, die voortvloeien uit het vervangen van de defecte plaat, te
vergoeden tot een maximum van eenmaal de oorspronkelijke factuurwaarde van de defecte
plaat, met een maximum van € 10.000,- per gebeurtenis.

VAN GARANTIE ZIJN UITGESLOTEN:
1. Gebreken aan SILVERPAINT-ALU® die niet zijn behandeld volgens de aan ommezijde van dit
certiﬁcaat vermelde verwerkingsvoorschriften.

2. Gebreken aan verwerkte platen SILVERPAINT-ALU waarbij het defect reeds vóór verwerking
®

zichtbaar was.

3. Gebreken aan platen SILVERPAINT-ALU ontstaan door toepassing van platen voor een ander
®

klasse II. Dit betekent dat vervormingen van 0 tot 4

Aan beide zijden is de basisplaat voorzien van een

mm zijn toegestaan.

kwalitatief hoogwaardige paintﬁlm. Deze paintﬁlm is

Indien er gefreesd wordt in het oppervlak - wat op zich

speciaal ontworpen voor de in Nederland gebruikelijke

goed mogelijk is - kan er meer spanning ontstaan in de

verfsystemen en vormt een perfecte basislaag voor de-

plaat en wordt de kans op kromtrekken groter. Om deze

gelijk en glad schilderwerk.

reden wordt er geen garantie verleend tegen kromtrek-

Bovendien brengt het gebruik van deze ﬁlm een aantal

ken bij platen met een gefreesd oppervlak. De vochtin-

voordelen met zich mee, zoals:

dringing in een gefreesd oppervlak vindt op een andere

- aanzienlijke besparing op verfkosten en arbeidsloon

wijze plaats waardoor er eerder zwellingen in het op-

- nauwelijks enige kans op aantasting van het hout

pervlak kunnen ontstaan die esthetisch niet fraai zijn.

van de buitenste ﬁneerlagen door de beschermende,

SCHADEMELDING:

Dit heeft echter geen invloed op delamineren. In de loop

duurzame paintﬁlm, zelfs bij enige achterstalligheid

Gebreken moeten binnen 5 werkdagen na constatering schriftelijk worden aangemeld bij de leverancier,

van de tijd zullen de zwellingen iets verminderen door-

van het onderhoud van de verﬂagen

onder vermelding van:

dat het vocht zich meer verdeelt in de plaat.

4. Gevolgschade ontstaan door gebreken aan platen SILVERPAINT-ALU®.
5. Gevallen waarbij bedrog en/of vandalisme in het spel is.
6. Gevallen van normale slijtage en onvoldoende onderhoud.
7. Schade, voortkomende uit oorlogshandelingen, rampen, en natuurrampen e.d., welke normaliter
in iedere verzekeringspolis voor vergoeding zou zijn uitgesloten.
8. SILVERPAINT-ALU®-deuren waarbij in het oppervlak gefreesd is, zijn uitgesloten van garantie
tegen kromtrekken. De garantie tegen delaminatie blijft bij deze gefreesde deuren wel intact.

- ﬁkse besparing op onderhoudskosten.

1. Het factuurnummer met datum van de betreffende levering.
2. Het aantal platen met gebreken.

VOORRAADOVERZICHT SILVERPAINT-ALU®
Afmetingen

doel dan waarvoor deze volgens de gangbare normen zijn bedoeld.

Aantal lagen (incl. 2 aluminiumlagen)

Pakinhoud

3. Het adres van de locatie waar de platen met gebreken zich bevinden.
4. Een speciﬁcatie van de te verwachten vervangingskosten.

2150 x 950 mm

40 mm

29-laags

15 pl.

2350 x 950 mm

40 mm

29-laags

15 pl.

2350 x 1050 mm

40 mm

29-laags

15 pl.

Tevens dient de leverancier in de gelegenheid te worden gesteld de platen te inspecteren in de toestand

2500 x 1250 mm

40 mm

29-laags

15 pl.

waarin en op de locatie waar u de schade zelf voor het eerst heeft geconstateerd.
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