Dé plaat
voor buiten

Duraply

Duraply® is een verduurzaamd multiplex voor buitentoepassing.
Door het innovatieve proces, waarbij elk fineer door-en-door is behandeld, wordt
een duurzaamheidklasse van 3 behaald. Tijdens de productie blijven de natuurlijke
eigenschappen van het hout behouden. Ter vergelijk; de meeste hardhout multiplexen
hebben een (lagere) duurzaamheidklasse 4 (volgens de EN-335 norm) Duraply is
vervaardigd van een duurzame, Europese snelgroeiende houtsoort en is bovendien
FSC en PEFC gecertificeerd.

Duraply
Toepassingsgebieden

Verwerking

Duraply is geschikt voor dezelfde toepassingen als okoume.

Duraply, -prime en -paint zijn zeer goed te bewerken en af

Denk hierbij aan boeiboorden, dakkapellen, gevelbekleding,

te lakken. Duraply dient schoon, droog, vlak en geventileerd

deurplaten, luifels en overstekken. Duraply is ook geschikt voor

te worden opgeslagen. Eventuele fineerscheurtjes en gaps

(geïsoleerde) panelen voor houtskeletbouw.

dichtzetten met een daartoe geëigend vulmiddel. Alle randen 2x
behandelen met PontMeyer Triplexsealer. Gebruik corrosiebe-

Waarom kiezen voor Duraply?

stendige bevestigingsmaterialen. Pas Duraply sterk geventileerd
toe en plaats panelen met voldoende afstand van elkaar zodat

- hogere duurzaamheidsklasse dan hardhout multiplex

onderhoud aan de randen mogelijk is. Hout krimpt en zet uit

- geen risico, 15 jaar garantie (delaminatie)

afhankelijk van de vochtigheidsgraad. Hout dat niet kan werken

- verwerkbaar als hardhout multiplex

scheurt, gaat krom staan, of komt zelfs los. Houd om dit te

- licht van gewicht (tussen 400 en 500kg/m3)

voorkomen rondom een centimeter vrij. Duraply dient bewerkt

- zeer goed bestand tegen aantasting door mossen en insecten

te worden met scherp gereedschap. Voorboren en verzinken

- lage Carbon Footprint

van schroeven is een voorwaarde voor een goed en mooi eind-

- PEFC of FSC gecertificeerd

resultaat. Handmatig nagelen wordt afgeraden i.v.m. mogelijke
beschadigingen aan het oppervlak. Boorgaten dichten met een

Assortiment*

geschikt vulmiddel. De platen na montage zo snel mogelijk
schilderen (binnen een week) onder droge omstandigheden.

Duraply is verkrijgbaar in 3 uitvoeringen:
- Duraply®, blank multiplex
- Duraprime®, 90 Mµ gegrond multiplex
- Durapaint®, multiplex met gladde, direct overschilderbare
MDO toplaag (200g/m2)

Afmetingen
- diktes: 10, 12, 15 en 18mm
- afmetingen: 2500x1220 en 3100x1530mm

* informeer bij uw PontMeyer vestiging naar de
beschikbare maten welke uit voorraad leverbaar zijn

Vraag een gratis
monster aan!

Garantievoorwaarden en verwerkingsvoorschriften op:

www.pontmeyer.nl

