10 jaar garantie
De leverancier verleent garantie op PantserPaintGarant gedurende een periode van 10 jaar,
te rekenen vanaf de datum van levering.
Ingeval deze datum niet bekend is, geldt de
factuurdatum.
Mochten er binnen 10 jaar na levering delaminaties
ontstaan, veroorzaakt door fabricage- en/of
lijmfouten, die de constructieve eigenschappen van
PantserPaintGarant platen aantasten, dan verplicht
de leverancier zich:
- tot herlevering van de plaat met aantoonbare 		
		 gebreken
- bij gebleken noodzaak de bijkomende kosten, 		
		 die voortvloeien uit het vervangen van de
		 defecte plaat, te vergoeden tot een maximum 		
		 van driemaal de oorspronkelijke factuurwaarde
		 van de defecte plaat met een maximum van
		 € 10.000,- per gebeurtenis per eindgebruiker.
Van garantie zijn uitgesloten:
- schades die zijn ontstaan doordat de 			
		 verwerkingsvoorschriften niet volledig zijn 		
		 opgevolgd
- schade aan verwerkte PantserPaintGarant 		
		 platen waarbij het defect reeds voor verwerking
		 zichtbaar was, zoals mechanische schade
- schade aan PantserPaintGarant platen door 		
		 toepassing van platen voor een ander doel dan
		 waarvoor deze volgens de gangbare normen 		
		 zijn bedoeld
- gevolgschade ontstaan door gebreken aan 		
		 PantserPaintGarant platen
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gevallen waarbij vandalisme of bedrog in het
spel is
gevallen van normale slijtage en onvoldoende 		
onderhoud
schade voortgekomen uit rampen, natuur-		
rampen e.d. welke normaliter in iedere
verzekeringspolis voor vergoeding uitgesloten 		
zou zijn.

Sterk in gevelwerk

Schademelding
In geval van schade of vermeende schade moet de
koper/verwerker binnen 5 werkdagen de leverancier
op de hoogte stellen. Dit moet schriftelijk worden
gedaan onder vermelding van:
- het factuurnummer met datum van de 		
		 betreffende levering
- het aantal platen met gebreken
- het adres van de locatie waar de platen met 		
		 gebreken zich bevinden
- een specificatie van het aantal vierkante meters
		 met eventuele gebreken.
Tevens dient de leverancier in de gelegenheid te
worden gesteld de platen te inspecteren in de
toestand waarin en op de locatie waar het eventuele
defect voor het eerst is geconstateerd.
De leverancier dient de mogelijkheid te hebben de
eventuele schade door een derde, deskundige partij
te laten onderzoeken.

dealer:
Sterk in gevelwerk

Telefoon: 040 290 50 50

PantserPaint en PantserPaintGarant

Wat is PantserPaint
PantserPaint en PantserPaintGarant zijn uit
duurzame fineren kruislings opgebouwde
multiplex producten die tweezijdig voorzien zijn
van een kunstharscoating.
PantserPaint en PantserPaintGarant zijn tevens
voorzien van een lichtgrijze of witte primerlaag.
Hierdoor zijn PantserPaint en PantserPaintGarant
uitermate geschikt voor gevelschilderwerk.
De voordelen van PantserPaint en
PantserPaintGarant:
- het oppervlak is glad en schilderklaar
- kostenbesparend dankzij fabrieksmatig 		
		 aangebrachte coating met primer, dit bespaart
		 tijd en lak
- achterzijde kan onbehandeld blijven
- makkelijk te bewerken
- CE2+.
PantserPaintGarant:
- 10 jaar garantie en levering onder KOMO-keur.
Toepassingsgebied:
- gevelbekleding
- boeiborden
- dakranden
- luifels.

PantserPaint en PantserPaintGarant zijn verkrijgbaar in de
volgende afmetingen:
- 2500 x 1220 x 10 mm

Verwerkingsvoorschriften
Opslag
De platen dienen vlak en horizontaal te worden
opgeslagen in een droge, goed geventileerde ruimte,
met enige afstand van de vloer, dit kan het beste
met behulp van strijken met een tussenruimte van
ongeveer 60 cm. Dit om vervorming tegen te gaan.
Opslag bouwplaats
De platen dienen op een droge, beschutte plaats
opgeslagen te worden indien dit niet mogelijk is
moeten de platen worden afgedekt met dekzeil,
zodat directe invloed van zon en regen wordt
vermeden. Uiteraard is het beter om de platen
voorbehandeld aan te leveren op de bouwplaats.
Platen die in een werk zijn aangebracht dienen altijd
van tenminste één afwerklaag te zijn voorzien. Dit
geldt voor het oppervlak aan de voorzijde en de
randen.
Oppervlakte
PantserPaint en PantserPaintGarant zijn voorzien van
een coating waar primer in verwerkt is en zijn dus
beiden direct af te lakken.
De achterzijde kan onbehandeld blijven, mits goed
geventileerd aangebracht.
Randen
De randafwerking is zeer belangrijk, opdat de platen
geen vocht kunnen opnemen via de randen.
Alvorens de kanten te schilderen worden de randen
eerst tweemaal met kwast of roller voorzien van
een duurzaam randafwerkingsmiddel. Bijvoorbeeld
PantserPaint Randsealer.
Daarna kunnen ook de randen normaal geschilderd
worden. Let op: vellingkanten worden sterk
afgeraden, de randen enigszins rond schuren is het
beste advies.

worden opgevuld met een weinig-krimpend
vulmiddel, zodat vocht geen kans krijgt de plaat
binnen te dringen.
Tussen de panelen moet een voeg worden
aangehouden van minimaal 10 mm.
Zoals de meeste plaatmaterialen, moeten
ook PantserPaint en PantserpaintGarant
goed geventileerd gemonteerd worden. De
ventilatieruimte aan de achterzijde moet minimaal
20 mm. zijn. Door het creëren van beluchting achter
de plaat kan de beste ventilatie bereikt worden.
Bijvoorbeeld door per m2 plaatoppervlak vier
sleufjes van 10 x 25 mm. (2 onder en 2 boven) aan te
brengen.
Afwerking
PantserPaint en PantserPaintGarant zijn
ontwikkeld voor hoogwaardig schilderwerk,
gerenommeerde Nederlandse verffabrikanten
hebben gangbare verfsystemen voor PantserPaint
en PantserPaintGarant. Volg na uw keuze de
verwerkingsvoorschriften van de verfleverancier
strikt op. Let op: voor aanvang de oppervlakte van
de platen goed schoonmaken en heel licht schuren,
maar nooit door de primer laag schuren.
Onderhoud
Het plaatoppervlak en de randen van PantserPaint
en PantserPaintGarant dienen regelmatig te worden
onderhouden. Het verdient aanbeveling om de
toegepaste platen regelmatig te controleren op
beschadigingen en overmatige slijtage. Zie ook
onderhoudsinstructies van uw verffabrikant.
PantserPaint(Garant)

1e laag Rand coating

2e laag Rand coating

Montage
PantserPaint en PantserPaintGarant kunnen
gemonteerd worden met RVS nieten, schroeven en/
of spijkers. Gaten dienen direct na montage te

- 2500 x 1220 x 12 mm
- 2500 x 1220 x 15 mm

PanserPaint(Garant)

- 2500 x 1220 x 18 mm

10 jaar garantie op
PantserPaintGarant en
levering onder KOMO-keur

Weinig krimpend vulmiddel

Laklaag

10 mm. voeg

10 mm.

10 mm.

10 mm.
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