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Meteon® - Izeon® - Pura NFC®

VOLKERN

GEVELPRODUCTEN

voorraadprogramma

Inhoud

Trespa maakt gebruik van state-of-the-art technieken voor de
productie van hun gevelplaten en buitenbekleding.
De High Pressure Laminate (HPL)-producten zijn bovendien
door hun eenvoudige montage, lange levensduur en onderhoudsvriendelijkheid zeer geliefd bij architecten, installateurs en bouwheren.
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Meteon®

uit voorraad leverbaar bij

Trespa® Meteon® is een decoratief HPL-compact materiaal met een
geïntegreerd oppervlak, dat vervaardigd wordt met Trespa’s unieke,
bedrijfseigen EBC-technologie (EBC = Electron Beam Curing). Trespa®
Meteon® is een veelzijdig gevelbekledingsmateriaal voor innovatieve en
functionele geventileerde gevelsystemen, balkons en
zonweringsoplossingen.
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Izeon®
De Izeon-collectie, dat is de vertrouwde kwaliteit van Trespa®, maar in
een makkelijk hanteerbaar plaatformaat. Trespa® Izeon® is speciaal
ontwikkeld voor de afwerking van gebouwen, is uit voorraad leverbaar in
11 RAL-kleuren die uitstekend te combineren zijn met de meest
courante raam-en deurprofielen. De schroeven, in de overeenkomstige
RAL kleuren, zijn eveneens uit voorraad leverbaar.

uit voorraad leverbaar bij
1 zijde RAL-kleur - structuur satin
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Traffic White
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Light Grey

Stone Grey
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Dusty Grey
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RAL 7039
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RAL 7016

Quartz Grey
ca. A.05.5.0

Umbra Grey

Anthracite
ca. A.25.8.1

Trespa® Izeon®

3050 x 1530 mm
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RAL 7021
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Black Grey

Buitenschrijnwerk en Trespa Izeon® in zelfde RAL-kleur
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Pura®NFC
Pura® NFC gevelstroken hebben een speciaal ontwikkeld installatiesysteem met
clips en kunnen verticaal of horizontaal geïnstalleerd worden. Ze zijn gemakkelijk te
hanteren en eenvoudig te zagen. De Pura® NFC collectie omvat tevens profielen en
bevestigingsmaterialen in bijpassende kleuren.
Alle Pura producten hebben een brandvertragend oppervlak.

uit voorraad leverbaar bij
Wood decoren
stroken 8 x 186 x 3050 mm (netto 180 mm dekkend)
tand en groef / montage dmv clips

bruine kern

zwarte kern
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PU24

PU17

PU22

Mystic Cedar

Aged Ash

Slate Ebony

PU08

PU28

Romantic Walnut

Siberian Larch
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Lumen

Montage

stroken 8 x 186 x 3050 mm (netto 180 mm dekkend)
tand en groef / montage dmv clips
Lumen is een lichtverspreidend decor dat er fluweelachtig
uitziet en aanvoelt als een gepolijste opaal.

- plaatsing met clips : +/- 13 clips per m2
- horizontaal of verticaal
- zorg voor voldoende ventilatie en dilatatie

1 mm

zwarte kern

Afwerking
13
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- Profielen en bevestigingsmaterialen in
bijpassende kleur beschikbaar.

|

PUL2581

PUL9000

New York Grey

Metropolis Black

Verpakking
- 4 stroken/pak = 2,2 m² geveloppervlak
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Toebehoren

uit voorraad leverbaar bij

Montagelatten

ACHTERCONSTRUCTIE

Horizontaal voegprofiel

PROFIELEN

Geïmpregneerde montagelatten RND A3/S2
verduurzaamd tegen aantasting door
insecten en schimmels			
35 x 46 mm
35 x 72 mm
35 x 95 mm
35 x 120 mm					
				

Horizontaal voegprofiel met rib V- neus
alu zwart - per stuk			
2500 mm				
					
		

Afgerond buitenhoekprofiel

geanodiseerd alu - per stuk		
voor 8 mm platen
3055 mm
Ral 9010 wit / Ral 9005 zwart / Ral 7004 grijs / Ral 7016 grijs

Regelbare winkelhaak

bereik: 11,5 tot 16,5 cm 			
per stuk
						

G. Bepalingen

1. Type Facafix gevelschroeven + gevelpluggen

Type gevelschroef zal bepaald worden in functie van de uitkraging.
Luchtspouw

1

2

3

6

Regelschroeven
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1. Muur
30°

Ventilatieprofiel

Geperforeerd ventilatieprofiel
alukleur 2500 mm - per stuk		

Regelschroeven met pluggen voor uitlijnen
van het achterhout op basis van werffiche.		
						

2. Powerwall

3. Geventileerde spouw
4. Uitgelijnd lattenwerk
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5. Facafix solitair

50 x 30 mm
70 x 30 mm
100 x 30 mm			

6. Facafix diagonaal (30°)

Uitkraging

Facafix: Uitkraging 90-200 mm

Borgh Facafix 60 (plug 8x60)

GESCHROEFDE
PLAATSING

Borgh Facafix 80 (plug 8x80)

Facafix XL: Uitkraging 210-320 mm

Borgh Facafix XL 60 (plug 10x60)

Borgh Facafix XL 80 (plug 10x80)

Trespa afstandsplaatje 5 mm

EPDM voegband vlak

zelfklevend 				
per 100 stuks
verzekert de ventilatie bij renovatie van dakranden tot
max 40 cm hoogte		
			

- vlak
- 1 rol = 25 Lm 				
- op elke achterliggende stijl aan te brengen
- breedtes 45 / 60 / 100 mm			

Facafix gevelpluggen
Type gevelplug zal bepaald worden in functie van de ondergrond.

Trespa schroef

- Beton / volle keramische metselsteen - gevelsteen / volle kalkzandsteen - silicaatsteen:

plug 8x60 (Facafix)

plug 10x60 (Facafix XL)

- Keramische holle baksteen - snelbouwsteen / poreuze baksteen - zachte oude gevelsteen: plug 8x80 (Facafix)

- RVS A4 UNI - kleur
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- 4,8 x 38 mm 				
- 1 fixatiepunt diameter 5 mm per paneel
- overige boorgaten 8 mm
- verpakking per 100 stuks
- verbruik ca.:gevel 10st/m2 dakrand 20st/m2
plug 10x80 (Facafix XL)

ISOLATIE
& FOLIES
3

GELIJMDE
PLAATSING

Bostik Trespa verlijming

verpakking

verbruik
per 100m²

Primerbakje + 10 verfrollen
Primer SX Black voor achterhout
Metal primer PREP M voor metalen achterconstructie
Primer Paneltack voor rugzijde Trespa
Easy Clean Wipe primerdoekjes voor rugzijde Trespa
Foamtape 2-zijdig kleefband - 3 x 12 mm
Paneltack lijm Trespa (in koker)
Paneltack lijm Trespa (in worst)

1 liter		3 liter
0,5 liter		1,5 liter
0,5 liter		1,5 liter
per 10 st
20 stuks
25 lm		300 lm
290 ml		50 stuks
600 ml		25 stuks

Cleaner Liquid 1

1 liter

voor het verwijderen van verse lijmresten				
en reinigen van met SX Black voorgeprimerde latten
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Gevelfolies
Dampopen gevelfolies met dubbele kleefstrook		
rol van 1,5 x 50 m
- voor gesloten gevel			
- voor gevel met 20% open voeg van max. 20 mm zwart
- voor gevel met 40% open voeg van max. 40 mm zwart
- Brandvertragende versie klasse B-s1,d0 en A2-s2,d0

Gevelisolatie
- Glaswol
- Rotswol
- PUR
- PIR
- XPS
- Houtwol
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Toebehoren
Pura®NFC
TOEBEHOREN

uit voorraad leverbaar bij

Schroeven

Pura®NFC

SFS Intec
profielschroeven					
				

PLAATSING

Universele clips
voor gevelstroken
8
Trespa snelmontgeschroeven
4,8 x 38 mm

3

Proface® eindprofiel
voor gevelstroken

5

7

2 4

3

1

6
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1. PURA® NFC gevelplanken
2. PURA® NFC clip
3. Profiel in bijpassende kleur
4. EPDM
5. Achterconstructie
6. Bevestigingsmaterialen in bijpassende kleur
7. Dragende wand
8. Ventilerende luchtstroom
9. Gevelstroken tand en groef

Proface® gevelstrook
buitenhoekprofiel

Proface® steunprofiel
voor plaatsing verticale
gevelstroken

Startprofiel

Proface® gevelstrook
buitenhoekprofiel
kleurenpalet

Proface® eindprofielen
voor gevelstroken
kleurenpalet

PURA® NFC
kleurenpalet
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Plaatsingsrichtlijnen

Trespa Meteon® (6-8-10 mm) en Trespa Izeon® (6 mm)

HOUTEN
ACHTERCONSTRUCTIE

ONZICHTBARE
BEVESTIGING
MET LIJM

Gebruik verduurzaamd achterhout (A3/S2 geimpregneerd)
Beschikbare secties:
- voor stijl ter hoogte van een voeg 35 x 120 mm
- voor middenstijl of eindstijl 35 x 46 of 35 x 72 mm
Aanbevolen maximale horizontale en vertikale bevestigingsafstanden in mm voor
achterhout bij gebouwhoogte max 10 m.

Panelen met dikte 6, 8 en 10 mm kunnen gelijmd worden afhankelijk van hun positie in
volgende maximale paneelafmetingen. Staand: 3050 mm hoogte en 1300mm breedte of
liggend 1200 mm hoogte en 2550 mm breedte.
									
			
							

Paneeldikte bij satin-structuur
6 mm

8 mm

10 mm

Bij 2 bevestigingen in één richting

450

600

750

Bij 3 of meer bevestigingen in één richting

550

750

900

Voor horizontale toepassingen zoals luifels, oversteken moeten bovenstaande
bevestigingsafstanden verminderd worden naar 75% (bvb. 600 wordt 450 mm).

SPOUWVENTILATIE

Voor een ononderbroken verticale ventilatie achter de panelen adviseert Trespa
20 tot 50mm vrije spouw. Aan de onderzijde van de gevelbekleding moet er
minstens 5 mm open voeg zijn over de hele gevel. Ditzelfde geldt voor de bovenzijde
van de gevel alsook aan venstertabletten en raam-en deurlintelen.
Bij horizontale toepassingen wordt de ventilatie langs de kortste afstand gecreëerd.

ZICHTBARE
BEVESTIGING
MET SCHROEVEN

WERKWIJZE (zie richtlijnen Bostik ivm droogtijden ea)
1. Controleer de vochtigheid van het hout max. 18%
2. Breng 1 laag Primer SX Black aan op het achterhout en laat min. 1 uur drogen
3. Primer de lijmzones (breedte 15 cm) over heel de lengte van de plaat
(met Primer PanelTack of met Easy Clean Wipe-doekjes) en laat min. 10 minuten drogen
4. Breng over heel de lengte van de draagstijlen de FoamTape aan
5. Breng over heel de lengte van de draagstijlen de PanelTack montagelijm aan
6. Breng na het verwijderen van de schutlaag van de Foamtape de gevelplaat binnen
de 10 minuten in de juiste positie en druk deze licht wrijvend aan.
Werk met propere handen zonder primersporen. Gebruik nooit een gebruikte
primervod om eventuele vervuiling te verwijderen.
Vermijd dat er primerresten op de decorzijde van de plaat
terechtkomen.

Op elke achterliggende houten stijl wordt een vlakke EPDM-band aangebracht.
Panelen met dikte 6, 8 en 10 mm kunnen geschroefd worden in maximale paneelafmetingen van 3050x1530 of 2550x1860 mm.
Elk afzonderlijk paneel moet één centraal fixatiepunt hebben met boordiameter 5 mm
om het paneel in positie te houden. De overige boorgaten worden met boordiameter 8

Fixatiepunt

WANNEER KAN ER VERLIJMD WORDEN?
- Bij droog weer (geen neerslag )
- Als er geen mist is (luchtvochtigheid < 90%)
- Als er geen condensvorming op de plaat en het achterhout ontstaat
- Temperatuur tussen +5°C en +30°C
- Verlijm verticale platen niet op horizontaal geplaatste latten

Dilatatiepunt

Men maakt gebruik van snelmontageschroeven 4,8 x 38 met kopdiameter 12mm in
RVS A4-kwaliteit.
De schroeven bevinden zich op minstens 20 mm of max 10 x de plaatdikte van de
rand.
Tussen de platen wordt een voeg van 10mm gelaten en bij aansluitingen met andere
bouwdelen dient dit minstens 5mm te zijn.
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Gelieve steeds advies in te winnen indien een situatie afwijkt van de hier vermelde info.
Raadpleeg www.trespa.info voor de meest actuele installatiegegevens.
Gelieve afhankelijk van plaats, gebouwhoogte en constructie steeds advies in te winnen over de
wet-en regelgeving.
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Maatwerk

Cras panel center tot uw dienst!

Bij Cras Woodshops kan u terecht voor het verzagen, boren en frezen van plaatmateriaal op maat...
geheel volgens uw meetstaat.
Onze machines doen hun werk voor kleine of omvangrijke series.

Opdeelzaag, aangepast om ook zwaardere
gevelplaten te kunnen verwerken.
Kan formaten aan tot 5600 x 2130 mm.

Verticale frees- en boorinstallatie.
In doorloop, aangestuurd via barcode etiket op de
panelen. Kan formaten aan tot 3500 x 1300 mm,
afhankelijk van de freesbewerking.

Meer info
in één van onze vestigingen
of op www.cras.com
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versie 21.09.22

Meer info? Vraag naar onze technische infobrochure.

