
Exterieur 15 jaar 
garantie

Klasse 3 / 
WBP

Verwerkingsvoorschriften

Benodigde materialen

Regelhout (FSC®)
Bij gevelbekleding: ventilatielat 28x45 mm 480 cm art.nr. 3725368480
Bij boeiboorden en overstekken: ventilatielat 21x45 mm 480 cm art.nr. 3725366480

Kantenbescherming
• Bison Prof Sealer wit voor kopse kanten 750 ml art.nr. 0699003340
• Repair Care Dry Flex 2-in-1  art.nr. 7598800085
• Repair Care Dry Flex 2-k houtreparatiepasta art.nr. 0698850290

Bevestigingsmaterialen*
• Woodies schroef VK T20 4,0x50 mm rvs A2 art.nr. 2537209910
• Woodies schroef VK T20 4,0x60 mm rvs A2 art.nr. 2537209510
• Woodies schroef VK T25 5,0x50 mm rvs A2 art.nr. 2537209515
• Woodies schroef VK T25 5,0x70 mm rvs A2 art.nr. 2537209525

Bescherming isolatie bij houtskelet gevels
• Bouwcenter waterdichte damp-open spinvliesfolie art.nr. 3510701077

Richtlijnen bevestigingsmaterialen
Lengte schroef of nagel: min. 2,5 x plaatdikte

Montage

Regelhout
• Bevestig het verticale regelwerk zuiver haaks en 100% verticaal op de ondergrond
• Zorg voor voldoende ventilatieruimte achter de Garant plaat
• Hartafstand: 600 mm bij plaatdikte ≤ 12 mm
 400 mm bij plaatdikte > 12 mm

• Gebruik bij geïsoleerde houtskeletgevels achter het regelwerk een waterdichte, damp-open folie
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Bouwcenter Garant

Zagen
-  Zaag de plaat op maat m.b.v. een cirkelzaag met een scherp, fi jngetand,

hardmetalen zaagblad dat 10 - 15 mm door de plaat zaagt
- Schuin de onderzijde van de plaat af voor een goed afwatering
-  Maak gebruik van een ‘voorritser’ om beschadiging aan 

de primerlaag te voorkomen

Randwerking
- Rond alle hoeken af (R=3 mm) voor een goede kantendekking
- Schuur de zijkanten, hoeken en schroefgaten licht op
- Vul gaatjes en repareer beschadigingen met Repair Care Dry Flex*
- Bescherm zijkanten met Bison Prof Sealer*

Bevestigen
- Bepaal vooraf welke kleur voorbehandelde zijde de buitenzijde wordt
   o Wit bij afwerking met lichte kleuren
   o Grijs bij donkere afwerking
-  Hou rondom de plaat ca. 10 mm vrij voor het opvangen van werking 

van de Garant plaat en voor periodiek onderhoud
-  Zorg voor voldoende ventilatie openingen aan de onder – en bovenzijde
-  Min. schroefafstand tot de zijkant: 20 mm / 25 mm uit de hoek
-  Boor de schroefgaten voor: Ø boor < Ø schroef 

(vb. schroef 5,0x50: Ø boor 3,5 mm)
-  Laat de schroefkop verzinken m.b.v. een souvereinboor
-  Gebruik bij voorkeur rvs schroeven met plat verzonken kop

Afwerken*
-  Werk de verzonken schroefkoppen/-gaten af met een krimpvrij, overschilderbaar vulmiddel (Dry Flex)
-  Schuur de voorgegronde MDO toplaag licht op met Scotch-Brite of fi jn schuurpapier (min.  korrel 100)
-  Schilder de Garantplaat in de gewenst kleur met bijv. Sikkens Rubbol SB of XD
*volg de verwerkingsrichtlijnen van de ver� abrikant

Hoekoplossingen:

 Buitenhoek Binnenhoek

Onderhoud
- Verwijder bijtende vervuiling zoals vogelpoep direct
- Reinig de platen periodiek met schoon water zonder agressief reinigingsmiddel
- Zorg voor periodiek onderhoud, volgens de richtlijnen van de ver� abrikant.

Garantie
- 15 jaar garantie De unieke, duurzame lichtgewicht exterieurplaat
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Contact

Nieuwsgierig geworden naar Bouwcenter Garant? 
En wil je graag wat meer informatie over de vele 
mogelijkheden? Neem dan contact met ons op 
of bezoek jouw Bouwcenter vestiging.
www.bouwcenter.nl



Bouwcenter Garant 

Unieke, duurzame en 
stabiele lichtgewicht 
exterieurplaat

Unieke, onderscheidende eigenschappen 
maken Bouwcenter Garant ideaal voor 
vele duurzame exterieurtoepassingen. 
Bouwcenter Garant is dé innovatieve plaat 
van nu.

Zeer sterk en stabiel, licht van gewicht van 
duurzaam, snelgroeiend Zuid-Europees 
populieren. De fi neerlagen van Bouwcenter 
Garant worden individueel verduurzaamd 
voor een gegarandeerde lange levensduur. 

De buitenzijde is aan beide zijden voorzien 
van een strakke, voorgegronde MDO-fi lm. 
Eén zijde wit (Ral 9003) en de andere zijde 
grijs (RAL 7045): de ideale voorbereiding 
voor een lichte of donkere afwerking.

De voordelen
•  Dé multiplex plaat voor buitentoepassingen
•  Aan beide zijden voorzien van een 

hoogwaardige, gladde MDO-fi lm
•  Optimale verfhechting voor een strak 

en duurzaam schilderresultaat
•  Tweezijdig toepasbaar wit en grijs gegronde 

zijden
• Zeer stabiel
• Licht van gewicht (400-500 kg/m3)
• Kwaliteit plaat B/B
• Klasse 3 WBP verlijmd (EN 636)
•  Formaldehyde emissie conform 

de E1 norm
• Brandwerendheid D-s2, d0
• CE2+
• Gemakkelijk te verwerken
• 15 jaar garantie op delamineren

Afmetingen
Artikelnummer Afmeting Dikte

3922492740 250 x 122 cm 10 mm

3922492745 250 x 122 cm 12 mm

3922492750 250 x 122 cm 15 mm

3922492760 250 x 122 cm 18 mm

3922492770 250 x 122 cm 22 mm

3922492775 250 x 122 cm 25 mm

3922496040 310 x 153 cm 10 mm

3922496045 310 x 153 cm 12 mm

3922496050 310 x 153 cm 15 mm

3922496060 310 x 153 cm 18 mm

Afmetingen:
• 2500 x 1220 mm
• 3100 x 1530 mm * Garantievoorwaarden: www.bouwcenter.nl

Jarenlang plezier
Wanneer je bijbehorende verwerkings- 
en onderhoudsvoorschriften volgt, 
gaan de Bouwcenter Garant platen 
decennialang mee. 

Toepassingen

- Gevelpanelen, boeiboorden, dakkapellen, luifels, windveren en overstekken 
- Reclameborden

Gladde, geïmpregneerde 
MDO-toplaag aan beide zijden

Wit en grijs voorgegrond: 
tweezijdig toepasbaar

Klasse 3 WBP 
verlijmd (EN 636)

15 jaar garantie 
op delamineren*

GROEN EN DUURZAAM

 Duurzaam Europees hout
 Lage Carbon Footprint
 PEFCTM-gecertifi ceerd

Transport en opslag
• Hou de platen vrij van de ondergrond
•  Voorkom doorbuigen: leg de platen op 

pallets of op balken (hoh max. 600 mm)

•  Leg de platen recht boven elkaar; voorkom 
beschadiging van randen en hoeken

•  Stapel losse platen niet hoger dan 1 meter
•  Schuif de voorbehandelde / gegronde platen 

niet over elkaar: voorkom beschadiging
•  Sla de platen op in een onverwarmde en 

geventileerde ruimte
•  Dek de platen af met een wit of refl ecterend 

dekkleed, zijkant en onderzijde geventileerd 
/ open

•  Beperk de duur van de opslag

Bouwcenter Garant
de unieke, duurzame 
lichtgewicht exterieurplaat


