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Opslag in het magazijn
De platen dienen vlak en horizontaal te worden opgeslagen in een droge, goed geventileerde ruimte in pakken van max. 60 cm hoog,
ondersteund door voldoende balkjes, teneinde doorbuiging te voorkomen.

Opslag op de bouwplaats
De platen altijd droog opslaan. Indien er geen geschikte droge opslag op de bouwplaats aanwezig is, dan de platen onder voldoende dekzeilen
afdekken. Probeer de duur van deze wijze van opslag tot een minimum te beperken. Het is uiteraard te allen tijde beter om de randen van de
platen rondom éénmaal voor te behandelen voordat ze op de bouw aangeleverd worden.

Verwerkingsvoorschrift oppervlak
Het plaatoppervlak van Okoume Garant dient te worden afgewerkt met een dekkend, vocht-regulerend 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.
Bij gebruik als gevelbekleding (bijv. boeiboorden) en bij andere toepassingen, waar slechts één zijde in het zicht blijft, dient er voor een goede
ventilatie aan de achterzijde te worden gezorgd. Voor de bevestiging dienen corrosie-vrije materialen te worden gekozen ter voorkoming van
verkleuringen en/of roestkringen.
Een plaat die door de fabrikant zelf werd gegroefd, geniet steeds de voorkeur aangezien er hiervoor een aangepaste constructie wordt
voorzien van de binnenlangen.
Cras neemt geen verantwoordelijkheid in het aanbrengen van groeven door de klant zelf.

Verwerkingsvoorschrift randen
Omdat vochtindringing via de randen van de plaat de levensduur van Okoume Garant nadelig zal beïnvloeden, moeten de zijkanten rondom
voorzien worden van randsealer, zodanig dat een volledig gesloten en glad oppervlak is ontstaan. Dit geldt ook voor de randen die ontstaan na
het frezen van openingen. Er mogen absoluut geen gaps blijven bestaan. De laagdikte van de randsealer moet minimaal 120 micrometer
bedragen. Zorgt u ook dat er geen vochtindringing kan plaatsvinden via boor-en schroefgaten en dat er ook jaarlijks voor voldoende
onderhoud aan de afgewerkte randen gezorgd wordt. De kanten van Okoume Garant moeten altijd goed bereikbaar blijven met de verfkwast.

Onderhoudsvoorschriften
Zowel het plaatoppervlak als de randen van Okoume Garant 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 Okoume Garant regelmatig op beschadigingen en overmatige slijtage van de verflaag te
controleren.

BELANGRIJK
- Droog bewaren, droog verwerken
- Gaps ALTIJD volledig dichten; eventueel dichtplamuren, anders vervalt de garantie.

Geen verstek met schuine
kanten. Wel met rechte
kanten met ruimte voor
‘werking’.

Geen H-profiel.
Wel waterslagprofiel.

Niet afschuinen.
Wel afronden.

Geen stuiknaden.
Wel open voegen.
Kopse kanten goed
afwerken met
bijvoorbeeld
randsealer.
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