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    waregem@cras.be - Industrielaan 5 - tel 056 60 34 44

    heule@cras.be - Waterven - tel 056 35 81 43

    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

    beringen@cras.be - Koolmijnlaan 116 - tel 011 21 25 52

    halen@cras.be - Hagelandstraat 30 - tel 013 46 02 80

    trazegnies@cras.be - Rue de la Marche 28 - tel 071 36 01 05

    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
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Om de platen zo vlak mogelijk te houden moeten volgende basisregels gevolgd worden. 
De platen moeten vlak gestapeld worden op een vlakke ondergrond en de boorden moeten mooi gelijk zijn.

Beschermen tegen vochtigheid en klimaatswisselingen. 
(geen openstaande deuren of poorten dichtbij de platen tijdens vochtige perioden)

In een gematigde ruimte.

Geen contact met de grond.

Minimum 3 balken onder iedere pak en 4 balken voor pakken die langer of gelijk zijn aan 210 cm.

De 3 of 4 balken onder de pak moeten van dezelfde dikte zijn.

De balken moeten een lengte hebben die minimum gelijk of langer is dan de breedte van de pak.  

Plaats de laterale balken op minimum 15 cm van de randen van de pak alsook bij de stapeling in een rek.

De dunne diktes moeten vlak op een dikke onderplaat gestockeerd worden. 

Als de pakken op elkaar gestapeld worden moeten de balken vlak op en onder elkaar gestapeld worden.

In een rek moeten de platen perfect gecentreerd op de steunbalk geplaatst worden en deze steunbalken moeten op minder dan 10 
cm van de randen van de pak zitten.

De pak moet bovenaan over de hele oppervlakte afgedekt worden met een plastic of karton.

Vermijd de platen op hun kant te stapelen. Als er door plaatsgebrek niet anders kan gestapeld worden, vermijd direct contact met 
de grond om vochtopname of beschadiging van de boorden te vermijden. De platen niet tegen de muur stapelen maar op een spe-
ciaal gemaakt rek met dikke platen (+18 mm) op de grond en op de kant. De basis moet voldoende helling hebben zodat de platen 
tegen elkaar gedrukt blijven.

Vermijd snelle temperatuurs-of vochtigheidsschommelingen door ze van een vochtige, koude omgeving naar een warmere, drogere 
ruimte te brengen (platen bijvoorbeeld naar een warme atelier brengen). In dit geval raden we aan om de volledige pak minimum 2 
dagen op voorhand naar het atelier te brengen alvorens open te maken. Bedek de pak met een zware plaat die de volledige opper-
vlakte bedekt. De platen werken veel meer in een warme, droge ruimte dan in een vochtige koude ruimte. 
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