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InterPrime® is een door-en-door populieren multiplex 
met goed gesloten dekfineren. Aan beide zijden  
voorzien van een hoge kwaliteit grondverf op waterbasis. 
Met een dikte van minimaal 80 Mμ grondlaag zijn  
de platen direct af te werken in iedere gewenste kleur. 
Het voordeel van het gebruik van Populieren binnen-
lagen is dat de plaat aanzienlijk lichter van gewicht is 
dan vergelijkbare binnenplaten. Interprime is uitsluitend 
geschikt voor binnenwerk. 

PRODUCTOVERZICHT
 Duurzame productie
 PEFC keurmerk
 Licht van gewicht 
 Universeel toepasbaar
 Goed gesloten dekfineren
 Direct overschilderbaar

DIKTEN EN AFMETINGEN
9, 12, 15, 18 mm
250 × 122 cm / 310 × 153 cm
Informeer naar de voorraad

EIGENSCHAPPEN
CONSTRUCTIEF LICHT GEWICHT EXTRA STERK EXTRA STABIEL

EXTRA GLAD 10 JAAR GARANTIE 20 JAAR GARANTIE



VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN
Een goed eindresultaat bereikt u door 
onderstaande verwerkingsrichtlijnen 
minimaal in acht te nemen. Uw  
leverancier adviseert u graag bij de 
keuze voor een specifieke toepassing. 

Opslag op de bouwplaats 
Leg het plaatmateriaal in een onver-
warmde en geventileerde opslagruimte. 
Op een pallet of gelijke regels van 
maximaal 60 cm hart op hart. Als er 
meerdere pakken op elkaar gestapeld 
worden, zorg dat de regels recht boven 
elkaar liggen zodat de platen recht 
blijven. Vermijd de invloed van o.a. 
vocht, stof, vuil en zon. 

Zagen 
Ondersteun en borg de plaat tijdens 
het zagen altijd goed voor een beter 
resultaat en uw veiligheid. Gebruik 
uitsluitend scherp hout- bewerkings-
gereedschap. Voor de cirkelzaag 
gebruikt u een scherp, fijngetand  
hardmetalen zaagblad. Laat het 
zaagblad 10 à 15 mm door het plaat-
oppervlak steken. Ter voorkoming van 
beschadigingen van de afwerklaag  
bij voorbehandelde of Paint-platen 
wordt het gebruik van een voorritser 
sterk aanbevolen. 

Montage 
Schroeven hebben de voorkeur als 
bevestigingsmiddel voor multiplex 
vanwege de hoge trekvastheid.  
Gebruik bij toepassing in een vochtige 
of buitenomgeving altijd RVS schroeven. 
Schroefgaten in de plaat voorboren 
met een diameter gelijk aan de kern 
van de schroef en vervolgens met een 
verzink- of soevereinboor de schroef-
kop verzinken. Lengte schroeven:  
2.5 x de plaatdikte. Schroefafstand  
bij plaatdikten tot 12 mm: 400 mm,  
bij plaatdikten vanaf 12 mm: 600 mm. 
Hoeken: 15 mm uit de hoek afstand 
houden. Randen: 10 mm uit de rand 
afstand houden.
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