Goudgarant plaatmateriaal:
eersteklas bouwkwaliteit multiplex

Goudgarant plaatmateriaal van PontMeyer bestaat uit multiplex waarvan
de buiten- én binnenlagen van eersteklas kwaliteit okoumé zijn. Het feit
dat het dekfineer ongevoegd en vrij van reparaties is, zorgt voor een nog
massievere plaat. Goudgarant is laag voor laag een topproduct voor
bouwkundige toepassingen (CE 2+).

Toepassing
- Geschikt voor gebruik in vochtige ruimten
- Geschikt voor buitentoepassingen zoals boeiborden,
dakranden, windveren, borstweringen, luifels,
gevelbekleding en reclameborden (conform EN 636-3)
- Overal waar voor de toepassing een garantie nodig is
(het garantiecertificaat is op aanvraag beschikbaar)

Afmetingen
250 x 122 cm (langsfineer)
310 x 153 cm (langsfineer)
diktes: 10, 12, 15, 18, 22, 25, 30 en 40 mm

Kenmerken
- Gaps (kieren) en overlaps (overlappingen) zijn vrijwel uitgesloten
- Zonder kruisdraad of andere natuurlijke afwijkingen
- Verlijming: WBP/Exterior 1 (NEN-EN 314-2), klasse 3

Certificaten en garantie
-

B/B kwaliteit (EN 635-2)
20 jaar garantie
KOMO certificaat
Goudgarant is op aanvraag ook in FSC leverbaar
Op aanvraag ook in gegronde uitvoering leverbaar

www.pontmeyer.nl

Verwerkingsvoorschrift Goudgarant
Opslag

Randafwerking

Goudgarant vóór verwerking opslaan in een
droge, goed geventileerde ruimte.
De platen voldoende ondersteunen tegen
doorbuiging (maximaal 60 cm h.o.h.).

Voor een goede bescherming van de randen, vóór plaatsing:
• onderzijde van panelen 'arm' schaven voor een snelle
waterafvoer
• randen minimaal 2 maal behandelen met PontMeyer Triplex
Sealer of PVAc-lijm (D4 met verharder)

Verwerking

Afwerking oppervlak

Goudgarant kan met normaal gereedschap worden
verwerkt. Na het zagen dient u scherpe randen te
schuren voor een betere hechting van randsealer
en verfsysteem.

Voor een juiste afwerking van het oppervlak:
• schroefgaten afdichten met een 2 componenten epoxy vulmiddel
• gebruik een dekkend, vochtregulerend verfsysteem. ‘Open’ verfsystemen zoals beits zijn ongeschikt voor buitentoepassing
• vraag advies bij uw verﬂeverancier

Constructie
Voor een duurzame constructie:
• randen rondom 10 mm vrijhouden. Dit is de minimale
ruimte voor periodiek onderhoud
• horizontale boeistroken aan de bovenzijde beschermen met een daktrim

SGS-COC-1701
FSC, het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer.
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•
•
•
•

voldoende ventilatie aanbrengen in de constructie
juiste h.o.h. afstand van het regelwerk
bevestigen met corrosievrije schroeven
schroefgaten voorboren, minimaal 20 mm van
de plaatrand en 25 mm uit de hoek

Minstens zo belangrijk als de afwerking van het
oppervlak, is de afwerking van de randen.
De kopse kanten kunnen namelijk zeer snel
vocht opnemen. De randen
van triplex moeten bij toepassing buiten aan de onderkant
worden afgeschuind (zie tekening) en de
kantjes worden rond gefraisd (R=3 mm).
Randen minimaal 2 maal behandelen met
PontMeyer Triplex Sealer of PVAc lijm (D4
met verharder).
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