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TEBOPAINT™ 
GARANT OKOUME  

 
 

GARANTIE CERTIFICAAT 
 

JEAN THEBAULT S.A.S, 
47 rue des Fontenelles  

79460 Magné 
Frankrijk 

 
 
garandeert gedurende 20 achtereenvolgende jaren de duurzaamheid van de lijmverbinding 

van het TEBOPAINT™ GARANT OKOUME multiplex dat aan de achterzijde van de plaat 

is voorzien van een TEBOPAINT™ GARANT OKOUME zegel/stempel en is toegepast in 
de bouwnijverheid in Nederland als binnen- en buitenbekledingsmateriaal en 
constructiemateriaal. 
 
 
INHOUD GARANTIE 
 

Als binnen de genoemde periode, gerekend vanaf de leveringsdatum, de platen 
delaminatieverschijnselen vertonen zal JEAN THÉBAULT S.A.S., onder voorbehoud  
dat haar verantwoordelijkheid onvoorwaardelijk is vastgesteld: 
 

• de defecte platen gratis herleveren. 
 
 
• de kosten vergoeden van demontage, herplaatsing en andere bijkomende kosten, 

zoals schilderen, indien het geconstateerde gebrek aantoonbare negatieve gevolgen 
heeft op de constructieve toepassing. Deze kosten worden vergoed tot een 
maximum van € 25.000,= per project, onder aftrek van een eigen risico van 5% 
met een minimum van € 250,=. 

 
 
GARANTIEVOORWAARDEN 

 
 
De garantie is alleen van kracht als: 
 

TEBOPAINT™ GARANT OKOUME onder de, voor dergelijke producten, normale 
omstandigheden is toegepast. 
 

TEBOPAINT™ GARANT OKOUME met vakmanschap en overeenkomstig de regels van 
het vak is toegepast en afgewerkt. 
 
De hierna volgende voorschriften nauwkeurig zijn opgevolgd. 
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OPSLAG 
 
De platen dienen horizontaal te worden opgeslagen in een droge en goed geventileerde 
ruimte, op pallets of balkjes van gelijke dikte. De balkjes dienen recht onder elkaar te 
liggen. Maximale hoogte per stapel: 2 meter. 
 

VERWERKING 
 
Opslaan en verwerken onder droge omstandigheden. Zorg steeds voor goede, blijvende 
ventilatie achter de platen. De platen dienen niet met de grond in aanraking te komen. 
Tussen de platen een dilatatievoeg aanbrengen en de platen zodanig bevestigen dat de 
natuurlijke uitzetting, respectievelijk krimping van het materiaal niet verhinderd wordt. 
Op het moment van verwerking mag het vochtpercentage in de plaat de 15-18% niet 
overschrijden. 
Ter voorkoming van vochtophoping de scherpe kanten van de panelen afronden of 
afschuinen, om zodoende een gelijkmatige overgang te verkrijgen van het oppervlak naar 
de kanten.  
De randen dienen niet aan voortdurende inwatering blootgesteld te worden. Dit kan 
voorkomen worden door de onder- en zijkanten ca. 10-12 mm vrij te houden en de 
bovenkant met een ander plaat of een profiel (bijv. daklijst) te beschermen. 
 

AFWERKING 
  

TEBOPAINT™ GARANT OKOUME is voorzien van een ‘schilderklare’ melamine-toplaag, 
geschikt voor een dekkende afwerking. De verfabsorberende melamine-toplaag is een 
grondlaag en kan niet dienen als een definitieve afwerking. De afwerklagen dienen binnen 
twee maanden na montage te worden aangebracht. De afwerking dient te geschieden met 
materialen die een goede conservering van het paneel garanderen.  
De verwerker dient van de leverancier van de verf de garantie te ontvangen dat zijn 

product verantwoord op TEBOPAINT™ GARANT OKOUME toegepast kan worden. 
De kanten van de platen en/of gezaagde panelen en eventuele voorboringen dienen eerst 
met bijvoorbeeld een PVAC-lijm met harder, of een speciale kanten-sealer te worden 
behandeld. DE RANDEN ALTIJD MET EEN EXTRA LAAG BEHANDELEN. 
Eventuele beschadigingen en/of onvolmaaktheden in het oppervlak en/of de kanten dienen 
te worden gestopt met een niet of nauwelijks krimpend vulmiddel. 
Voor de eindafwerking het oppervlak schoonmaken en licht schuren. De afwerklagen 
mogen slechts op droge oppervlakken aangebracht worden, terwijl het inwendige 
vochtpercentage de 15-18% niet mag overschrijden. De adviezen van de verffabrikant 
dienen strikt opgevolgd te worden. 
 
ONDERHOUD 

 
Overeenkomstig de geldende regels en/of de voorschriften van de leverancier van het 
afwerkingsmateriaal dient periodiek onderhoud gepleegd te worden. 
 
BEVESTIGING 

 
De panelen dienen met roestvrije materialen bevestigd te worden, teneinde roestvlekken 
te voorkomen. Na het aanbrengen van de platen en/of panelen dienen de montagegaatjes 
direct te worden gevuld met een niet of nauwelijks krimpend vulmiddel en vervolgens te 
worden voorzien van een grondverflaag.  
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OMVANG VAN DE TEBOPAINT™ GARANT OKOUME GARANTIE 

 
De 20-jarige JEAN THEBAULT S.A.S garantie heeft betrekking op de duurzaamheid van de 
lijmverbinding van de platen. Zij heeft geen betrekking op: 

• eventuele vervorming van de platen. 
• excessieve maatveranderingen. 
• aantastingen door schimmels en/of insecten. 
• het teruglopen in kwaliteit van de afwerklaag, ten gevolge van: 

- verkeerd gebruik van de platen 
- onvoldoende afwerking 
- inferieure kwaliteit van het gebruikte afwerkingsmateriaal 
- onvoldoende onderhoud 

 
Vanzelfsprekend sluiten de volgende feiten eveneens elke aanspraak op garantie uit: 

• opzettelijke schade of bedrog door de gebruiker. 
• normale slijtage, achterstallig onderhoud, abnormaal gebruik. 
• niet te verontschuldigen of bewuste nalatigheid bij de toepassing van de normen 

en voorschriften die gelden voor goed gebruik. 
• directe of indirecte gevolgen van: 

- oorlogshandelingen, oproer, terrorisme, sabotage. 
- atoomkernreacties of andere van buitenkomende chemische invloeden. 
- natuurverschijnselen, zoals hagel, sneeuw, storm, aardverschuivingen, 

overstromingen, windhozen, enz. of welke klimaatsoorzaak dan ook. 
- brand of explosies. 
- schimmelvorming, verrotting, enz.  
- schade door dieren, ongedierte, micro-organismen, knaagdieren, insekten, 

enz.  
 
SCHADEMELDING 
Op straffe van uitsluiting van schadevergoeding is de verwerker/koper in geval van schade 
verplicht: 

• rechtstreeks of door bemiddeling van zijn leverancier JEAN THEBAULT S.A.S,  
47 Rue des Fontenelles, 74460 Magné, Frankrijk, faxnummer: 0033-549-352110, 
binnen 14 dagen schriftelijk op de hoogte te stellen, onder vermelding van: 

- factuurnummer en –datum 
- datum van levering 
- datum waarop de schade werd vastgesteld 
- adres van het betreffende werk 
- gedetailleerde begroting van de schade 

• een afgevaardigde van JEAN THEBAULT S.A.S en/of haar verzekeringsmij. in 
gelegenheid te stellen de schade ter plaatse te onderzoeken en/of te taxeren. JEAN 
THEBAULT S.A.S behoudt zich het recht voor de bedoelde schade door derden te 
laten onderzoeken. 

 
De kosten van het herleveren van de platen, de vergoeding van de platen en de 
vergoeding van bijkomende kosten, zoals gedefinieerd aan de voorzijde van dit certificaat, 
worden gedekt door een assurantiepolis.  
De verantwoordelijkheid van JEAN THEBAULT S.A.S is beperkt tot de in deze garantie 
vermelde voorwaarden.  
 
 


