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Technische eigenschappen

• Dikte: 3 – 50 mm

• Materiaal buitenste en tussenlagen: Populier (Poplus, Populus spp.)

• Prestatieklasse: Klasse 3 (EN636-3)

Garantietermijn: De garantietermijn op Bouwcenter Garant is 15 jaar, na afleverdatum. Garantie is uitsluitend van toepassing indien er 

is voldaan aan de algemene verwerkingsvoorschriften voor houtachtige plaatmaterialen van Centrum Hout. 

Garantievoorwaarden: De garantie geldt voor Bouwcenter Garant platen die binnen 15 jaar na levering delaminatieverschijnselen 

tonen. Er moet worden aangetoond dat vanaf de levering, bij opslag en verwerking, de algemene verwerkingsinstructies zijn gevolgd. 

En dat er aantoonbaar adequaat en periodiek onderhoud tijdens de gehele gebruiksperiode is gepleegd.

Uitsluiting garantie

• Indien de algemene verwerkingsvoorschriften voor montage, behandeling en onderhoud niet of onvoldoende zijn nageleefd

• Indien schade niet is ontstaan onder normale omstandigheden

• Bij oneigenlijk gebruik

• Gebreken aan verwerkte platen waarbij beschadiging reeds vóór de verwerking zichtbaar was

• Gevolgschade ontstaan door gebreken aan Garant platen

• Schade als gevolg van normale slijtage en onvoldoende onderhoud

Procedure

In geval van schade dient Bouwcenter uiterlijk binnen 5 werkdagen ingelicht te worden. Bij de melding dient te worden vermeld:

• Datum constatering

• Datum levering

• Factuurnummer en datum

• Locatie van betreffend project

• Begroting van schade omvang

Inspectie: Bouwcenter dient de gelegenheid te krijgen om de schade ter plaatse te beoordelen en deze eventueel door een externe 

deskundige te laten onderzoeken

Vergoeding: De vergoeding bedraagt maximaal de levering van nieuwe platen of de kosten met een maximaal bedrag van éénmaal de 

gefactureerde waarde van Bouwcenter Garant platen.

Bouwcenter Garant is een hoogwaardig Multiplexplaat, samengesteld uit zorgvuldig geselecteerd fineer. De 

plaat is gemaakt van duurzaam verantwoorde Zuid-Europese populieren en aan beide zijden voorbehandeld 

met een milieuvriendelijke primer: één zijde wit en één zijde grijs. Bouwcenter Garant is geschikt voor extern 

gebruik in alle voorkomende weersomstandigheden

Alle verwijzingen op productlabels, verpakkingen, brochures etc. komen voort uit de voorwaarden 
en bepalingen die in dit document zijn vermeld.


