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DURAPRIME® op voorraad bij Cras Woodshops

Cras productfiche 1/02/2018

Wat is DURAPLY®?
Duraply® is de nieuwste innovatie in multiplex voor buitentoepassingen (gevelbekleding, oversteken, dakkapellen, houtskeletbouw...). De Duraply-plaat is sterker, stabieler en duurzamer dan de meest gebruikte multiplexen en zeker niet duurder.
Duraply® wordt geproduceerd uit Zuid-Europees populieren. De fineren zijn individueel verduurzaamd volgens een gepatenteerd proces waardoor de plaat beschermd is tegen schimmels en insecten. Na het drogen worden de fineren kruiselings
verlijmd. Hierdoor is Duraply® een door en door verduurzaamde multiplex met een zeer goede kwaliteit. Duraply® producten
zijn voorzien van 15 jaar garantie op delamineren, mits verwerkt volgens de verwerkingsvoorschriften.

Duraply® is beschikbaar in 3 uitvoeringen: - Duraply® - blanke multiplex
					- Duraprime® - 120 Mµ gegrond / op voorraad bij Cras Woodshops
					- Durapaint® - voorzien van een gladde, direct overschilderbare toplaag

Unieke eigenschappen en voordelen
- duurzaamheidsklasse			
3
- kwaliteit			
B/BB exterieur
- verlijming				WBP
- kwaliteitsnorm 			CE 2+
- gewicht			
440-500 kg/m³
- garantie				15 jaar - bestand tegen aantasting door schimmels en insecten
- hoge duurzaamheidsklasse (klasse 3)
- zeer stabiel
- lichtgewicht multiplex
- verwerkbaar als hardhout multiplex
- geschikt voor constructieve buitentoepassingen
- 15 jaar garantie
- zeer goed bestand tegen aantasting door mossen en insecten
- PEFC of FSC gecertificeerd

Toepassingen

Duraply is geschikt voor dezelfde toepassingen als okoume
en is goedkoper!
- gevelbekleding
- oversteken
- dakkapellen
- luifels
- houtskeletbouwtoepassingen
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Verwerking

Opslag
De Duraply® platen dienen op een droge plaats, vlak en geventileerd te worden opgeslagen.

Bewerken
De Duraply® platen zijn zeer goed te bewerken en af te lakken. Rond de randen van de plaat licht af (R=3 mm) ter
voorkoming van vochtophoping en voor een goede dekking van de verf. De randen dienen vol te worden afgewerkt
met minimaal 2 lagen PVAC lijm, Bison randsealer of een hiervoor speciaal ontwikkeld product volgens het gebruiksvoorschrift van de fabrikant.

Bevestigen
Voor een goede ventilatie dienen de Duraply panelen met voldoende afstand van elkaar te worden geplaatst. Dit
zorgt er ook voor dat onderhoud aan de randen mogelijk is. Hout is een natuurlijk product dat krimpt en uitzet
naargelang de vochtigheidsgraad. Voorzie daarom voldoende ruimte rondom vrij (ca. 10 à 20 mm is voldoende).
Duraply dient bewerkt te worden met scherp gereedschap. Voorboren en verzinken van schroeven is een voorwaarde voor een goed en mooi eindresultaat. Handmatig nagelen wordt afgeraden i.v.m. mogelijke beschadigingen
aan het oppervlak. Boorgaten dichten met een geschikt vulmiddel. Zorg ervoor dat bij de constructie de randen
van de plaat niet aan inwatering blootstaan.
Voor de bevestiging dienen corrosievrije materialen gebruikt te worden ter voorkoming van verkleuringen en/of
roesten. Bij mechanische bevestiging minimaal A2 RVS toepassen.

Voorboren en verzinken
Boorgaten dichten met een niet krimpende vulmassa op basis van twee componenten epoxy welke tegen
verschillende weersomstandigheden bestand is.

Afwerking
Voor een juiste afwerking van het oppervlak:
- het oppervlak ontvetten en licht schuren
- eventuele fineerscheurtjes en gaps dichtzetten met een daartoe geëigend vulmiddel
- randen en schroefgaten 2x behandelen met triplex-sealer
- indien de platen gemonteerd zijn dan dienen deze zo snel mogelijk te worden afgewerkt (binnen een week),
hou rekening met de weersomstandigheden (droog weer, normale temperaturen en vochtigheidsgraad)
- onbehandelde platen dienen te worden voorbehandeled conform de geldende richtlijnen
- gebruik een dekkend, vochtregulerend verfsysteem
- open verfsystemen zoals beits zijn ongeschikt voor buitentoepassing
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Dikte

10 mm

12 mm

15 mm

18 mm

Afmetingen

Aantal platen
per pak

1220 x 2500 mm

60

1530 x 3100 mm

50

1220 x 2500 mm

50

1530 x 3100 mm

41

1220 x 2500 mm

STOCK

40

1530 x 3100 mm

STOCK

33

1220 x 2500 mm

STOCK

33

1530 x 3100 mm

STOCK

27

Voor raad en voorraad
In uw Cras Woodshop kan u terecht voor
- alle info over beschikbaarheid en stock
- additionele technische informatie
- staalmateriaal
We staan graag tot uw dienst.
waregem@cras.be - Industrielaan 5 - tel 056 60 34 44
heule@cras.be - Waterven - tel 056 35 81 43
poperinge@cras.be - Ieperseweg 26 - tel 057 33 31 08
brugge@cras.be - Pathoekeweg 154 - tel 050 31 29 31
oostende@cras.be - Vaartblekersstraat 28 - tel 059 50 16 45
merelbeke@cras.be - Burg. Maenhautstr. 68 - tel 09 252 21 81
relegem@cras.be - Schapenbaan 20 - tel 02 460 02 00
herenthout@cras.be - Atealaan 18 - tel 014 22 15 91

+

halen@cras.be - Hagelandstraat 30 - tel 013 46 02 80
beringen@cras.be - Koolmijnlaan 116 - tel 011 21 25 52
trazegnies@cras.be - Rue de la Marche 28 - tel 071 36 01 05

www.cras.be

dottignies@cras.be - Rue de la Barrière de Fer 155 - tel 056 48 98 31
manhay@cras.be - Rue des Boussines 48 Z5 - tel 086 34 94 00
latinne@cras.be - Rue du Centre 99 - tel 019 69 63 00

