DE TOP IN SCHILDERKLAAR MULTIPLEX
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DE BESTE PLAAT KENT
GEEN ALTERNATIEF
UniPrime is door bouwend Nederland de meest toegepaste
paintplaat. Logisch, want de meerlaagse opbouw, de speciale
dekfineren en de superieure coating maken dit product tot de
meest ideale plaat voor schilderwerk. Hierdoor heeft het product
een langere levensduur en lagere onderhoudskosten ten opzichte
van standaard multiplex. U bereikt met UniPrime Multiplex een

Duurzame hardhout fineer
lagen voor een goed gesloten,
sterke en stabiele plaat.

mooi en duurzaam eindresultaat.
Tijd- en kostenbesparend
UniPrime schilderklaar multiplex is
opgebouwd uit door-en-door duurzame
hardhoutfineren, WBP verlijmd. De plaat
is voorzien van een gegronde fenolfilm
op de voor- en achterzijde. Door de
primer in de toplaag ontstaat een
optimale en langdurige verfhechting,
waardoor het resultaat ook op de lange
termijn mooi blijft. Hierdoor zijn de

Unieke gegronde fenolfilm.

onderhoudskosten veel lager dan bij
schilderwerk op bijvoorbeeld blank of
gegrondverfd multiplex. UniPrime geeft
niet alleen een mooi en duurzaam
eindresultaat, maar is daarbij ook
nog eens tijd- en kosten
besparend.
Het enige wat de verwerker hoeft te
doen is de zichtzijde van de plaat in
de gewenste kleur af te lakken. De

achterzijde kan onbehandeld blijven.
Werkzaamheden als schuren, gronden
en voorlakken zijn dus verleden
tijd met UniPrime. Logisch, dat
UniPrime de meest geschikte plaat voor
schilderwerk is.
Kortom: iedere m2 bespaart tijd, geld en
onderhoud!

UniPrime & toepassingen
• Boeidelen
• Puivullingen
• Dakkapellen
• Luifels
• Plafonds

UniPrime & FSC
De UniPrime collectie bestaat uit zowel
FSC® als NON FSC® gecertificeerde platen
en deurmaat panelen. De boeistroken
zijn allemaal FSC® gecertificeerd. Door
FSC® te gebruiken, draagt u direct bij aan
de bescherming van ons milieu.
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‘ HET GEHELE

UNIPRIME ASSORTIMENT
IS FSC® GECERTIFICEERD ’

UniPrime & eigenschappen
• WBP verlijmd
• FSC® gecertificeerd
• Optimale verfhechting
• Achterzijde kan onbehandeld blijven
• Langere levensduur
en lagere onderhoudskosten
• Arbeids- en verfbesparend
Speciaal geselecteerde, hoogwaardige duurzame fineren
aan weerszijden. Waardoor
geen doortekening van onderliggende lagen ontstaat.

• Mooi en duurzaam eindresultaat
• Opgebouwd uit duurzame fineren
• Zeer vlakke toplaag zonder doortekening
• KOMO productcertificaat
• FLEGT gecertificeerd
• Garantie tot 25 jaar
• Standard for verification of legal origin adapted
for Indonesia VLO - LVLK-003-IDN

32751

FLEGT
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PLATEN

Platen WBP FSC®
UniPrime WBP FSC® bestaat uit duurzame fineren,
WBP verlijmd en voorzien van een zware toplaag
waarin een primer verwerkt is. UniPrime WBP FSC®
heeft 15 jaar garantie.

Dikte (mm)

Lengte (cm)

Breedte (cm)

4

250

122

6

250

122

8

250

122

10

250 / 310

122

12

250 / 310

122

15

250 / 310

122

18

250 / 310

122

22

250

122

25

250

122

40

215

95

40

235

105

40

250

122

UniPrime
WBP FSC®
met 15 jaar garantie
UniPrime schilderklaar multiplex is van absolute
topkwaliteit en heeft 15 jaar garantie. De extra
zware, unieke coating staat garant voor het mooiste
eindresultaat. Ook een topproduct dient met zorg
behandeld te worden. Pas daarom onderstaande
verwerkingsvoorschriften toe.

1
2
3
4
5

De belangrijkste
verwerkingsvoorschriften zijn:
De niet zichtzijde kan onbehandeld blijven, denk
aan voldoende ventilatie achter het multiplex.
Na het zagen van de UniPrime deze ontvetten en
licht opruwen. Gezaagde en niet gezaagde kanten
voorzien van radius (= 3mm). Daarna alle kanten
voorzien van twee lagen bij voorkeur UniPrime
Randsealer.
Spijker-, schroef- en nietgaten: direct na montage
afwerken met een niet of nauwelijks krimpend vulmiddel, zoals epoxy.
Binnen 3 weken de definitieve afwerklaag aanbrengen.
Schilderen conform verwerkingsvoorschriften verfsystemen leverancier.
R=3
R=3

KOMO

R=3

1

2

R=3

3

1: Open voegen. Geen stuiknaden. 2+3: Rechte kanten
met ruimte van 8mm voor ’werking’ (zwellen, krimpen
en onderhoud). Geen verstek met schuine kanten.
4: Waterslagprofiel. Geen H-profiel. 5: Afronden.
Niet recht afschuinen.

Productklasse 3
4

R=3

5

32751

UP2013-07-01
08
EN 13986
EN 636-3

Prestatieverklaring scan:
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‘ BESTEL 24 UUR PER DAG UW
STAAL OP ONZE WEBSITE ’

24uurs

stalenservice
bestel vandaag op GevelNet.nl

Platen WBP
UniPrime is opgebouwd uit duurzame fineren, WBP
verlijmd en van absolute topkwaliteit. Het is aan twee
zijden voorzien van een zware toplaag waarin een primer verwerkt is en heeft 15 jaar garantie.
Dikte (mm)

Lengte (cm)

Breedte (cm)

10

250

122

12

250

122

15

250

122

18

250

122

40

215

95

40

250

122

Hoe herkent u het echte UniPrime?
Let u erop dat u wel UniPrime koopt en niet een andere
plaat waarvan gezegd wordt dat het UniPrime is.
U kunt UniPrime altijd herkennen aan de plaatsticker
welke op elke plaat of boeistrook zit. Zo weet u zeker
dat u gegarandeerd de beste plaat heeft.
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BOEISTROKEN

Kant-en-klare boeistroken
- FSC® gecertificeerd.
- WBP verlijmd.
- Een zware toplaag voorzien van een primer.
- Afgeschuinde onderzijde en afgeronde bovenzijde
(Alle lange randen zijn voorzien van UniPrime Randsealer).
- 25 jaar garantie.
Dikte (mm)

Lengte (cm)

Breedte (cm)

18

250 / 400 / 500

20

18

250 / 400 / 500

25

18

250 / 400 / 500

30

18

250 / 400 / 500

35

18

250 / 400 / 500

40

Nieuw!

UniPrime Boeistroken met
een lengte van 5 meter!
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24uurs

5 mm

5 mm
5 mm

stalenservice

5 mm

bestel vandaag op GevelNet.nl

Ventilatie bij daktrim of kraal. Meer informatie
in de technische documentatie
of verwerkingkaart.

Wist u dat?
UniPrime Boeistroken
verkrijgbaar zijn in 5 meter.

‘ EN NIET ZO’N BEETJE
DUURZAAM… ’
FSC®

FLEGT

KOMO®
FSC®

UniPrime is FSC gecertificeerd en dit hout komt uit bossen
die op een verantwoorde wijze beheerd worden. Verantwoord
wil zeggen dat rekening wordt gehouden met ecologische,
economische en sociale vragen van het heden en de toekomst.
FSC staat voor Forest Stewardschip Council ofwel Raad voor
Duurzaam Bosbeheer.

FLEGT

UniPrime wordt met een Flegt licentie geleverd. Flegt is een
(vrijwillig) licentiesysteem (Voluntary Licensing System, VLS)
voor hout uit FLEGT-partner landen, waardoor de Europese Unie
zich ervan kan verzekeren dat het ingevoerde hout conform de
wetten van het land van herkomst geoogst en verhandeld is.

KOMO®

UniPrime is KOMO gecertificeerd. Het KOMO certificaat
garandeert dat UniPrime voldoet aan de relevante wet- en
regelgeving in de bouw, zoals het Bouwbesluit, het Besluit
bodemkwaliteit en andere eisen op het gebied van kwaliteit en
veiligheid.
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DEURMAAT PANELEN
Alu stabieldeurmaat FSC®
- FSC gecertificeerd
- WBP verlijmd.
- Aan twee zijden voorzien van 0,3 mm dikke,
aluminium dampremmende laag (ca. 7 mm onder de toplaag)
voor extra stabiliteit.
- Te bewerken met normaal gereedschap.
- 25 jaar garantie op delaminatie.
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.
- BRL 0803 klasse 1 (0 - 8 mm uitbuiging)
Dikte (mm)

Lengte (cm)

Breedte (cm)

40

215

95

40

235

105

40

250

120

‘ AFHANGEN AAN MINIMAAL

4 SCHARNIERPUNTEN,
VOORZIEN VAN
3 PUNTSSLUITING EN
VERSTELBARE SLUITKOM ’

Deurmaat paneel 1 en 2- zijdig gegroefd
- FSC gecertificeerd
- WBP verlijmd.
- Aan één of twee zijden voorzien
van een fraaie groef in het oppervlak.
- 15 jaar garantie op delaminatie.
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.
- BRL 0803 klasse 1 (0 - 8 mm uitbuiging)
Groefbreedte ca. 10 mm h.o.h. 150 mm
Dikte (mm)

Lengte (cm)

Breedte (cm)

40

(1)

215

95

40

(2)

235

105

40

(2)

250

122
(1) 1-Zijdig gegroefd
(2) 2-Zijdig gegroefd
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SUPERLITE
Door de speciale opbouw van FSC® gecertificeerde
fineerlagen aan de buiten
zijde van het paneel in
combinatie van schuim in de binnenzijde, is de
deurmaat paneel bijzonder licht en daardoor ARBO
verant
woord; het gewicht van UniPrime Superlite
deurmaat paneel is 30% lichter dan Okoumé
(een deurmaat paneel weegt ca. 30 kg). Het paneel
voldoet aan klasse 1 volgens BRL 0803 waarbij uitbuiging
van 0 tot 8 mm is toegestaan (zie garantievoorwaarden).
Het paneel laat zich eenvoudig verwerken tot deur, heeft
een hoge schroefvastheid en een lange levensduur.

‘ UNIPRIME

SUPERLITE
IS ABSOLUUT
UNIEK. ’

Ook de afwerking is eenvoudig, het paneel is namelijk
voorzien van een direct aflakbare en hoogwaardige
gegronde phenolfilm op voor- en achterzijde. Deze
toplaag is speciaal ontwikkeld voor de bekende
Nederlandse verfsystemen en laat zich direct met een
zeer goede hechting aflakken.
UniPrime SuperLite deurmaat paneel werkt kosten
besparend, immers gronden, plamuren en schuren is
niet nodig en staat garant voor het mooiste eindresultaat.
Daarnaast is er minder frequent onderhoud nodig
en heeft u met UniPrime SuperLite de zekerheid van
10 jaar productgarantie op delaminatie.
Dikte
(mm)

Lengte
(cm)

Breedte
(cm)

Frame
breedte
(mm)*

Gewicht
per stuk
(kg)

40

211,5

93

130

30

40

231,5

101,5

160

37

40

250

122

160

43

Framemaat
130 - 160 mm*

*S
 uperlite deurmaat panelen zijn rondom in te korten, op voorwaarde
dat de framebreedte minimaal 100mm is. Zorg dat de stijlen en dorpels
altijd gelijk in breedte zijn. Bij deurmaat panelen adviseren wij lichte
kleuren toe te passen.

24uurs

stalenservice
bestel vandaag op GevelNet.nl

Wist u dat?
De unieke SuperLite deurmaat panelen wel
30% lichter zijn dan een okoumé deur.
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‘ UNIPRIME VERWERKINGSADVIEZEN ’
Opslag
Houd bij de opslag van UniPrime een aantal punten aan:
- horizontaal opslaan op minimaal 7 cm afstand van de vloer met behulp van
zogenaamde strijkjes, onderlinge afstand circa 60 cm, zodat de platen niet kunnen
doorbuigen.
- Bij opslag buiten, de platen zorgvuldig afdekken (uit direct zonlicht, bij voorkeur in
een container).
- UniPrime wordt als regel geleverd met een vochtgehalte van 8-12%. Het is van
belang de platen onder dezelfde condities op te slaan.

UniPrime Randsealer
Deze 1-component randsealer is speciaal
ontwikkeld voor het afdichten van UniPrime
en andere multiplexplaten. Alleen schilderen
van de plaatranden is onvoldoende! Om
problemen door vochtinwerking te voorkomen
is het belangrijk dat:
- Na het zagen van de UniPrime platen deze
ontvetten en licht schuren.
- gezaagde en niet-gezaagde kanten voorzien
van radius = 3 mm.
-
Gezaagde en onbehandelde zijkanten (bij
platen) voorzien van twee lagen randsealer.
- Behandel schroefgaten direct (binnen 24 uur)
na montage met een nauwelijks krimpend
vulmiddel (epoxy).
- Na de voorgeschreven voorbehandeling zsm.
de definitieve afwerklaag binnen 3 weken
aanbrengen volgens opgave verfleverancier.

Algemeen advies
Voor de juiste verfkeuze, ook bij onderhoud,
informeer altijd bij de verfleverancier. Bij
deurmaat panelen adviseren wij het gebruik
van lichte kleuren.
Onderhoud
Voor verdere verwerkings- en onderhouds
voorschriften verwijzen wij naar o.a. het
Centrum Hout en de Nederlandse Bond van
Timmerfabrikanten betreffende afwerking
van triplex voor buitentoepassing.
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‘ MET UNIPRIME

BENT U GEWOON SNELLER ’

Wist u dat?
U met UniPrime tot
3x sneller klaar bent.

Tijd- en kostenbesparend!
Neem een plaat UniPrime en een onbehandelde okoumé plaat. Om tot een
vergelijkbaar eindresultaat te komen
worden beiden volgens voorschrift geschilderd. Omdat UniPrime alleen aan
de voorzijde afgelakt hoeft te worden
en aan de achterzijde onbehandeld kan
blijven, blijkt in de praktijk dat de totale
doorlooptijd om een plaat UniPrime gereed te maken 3 maal korter is dan voor
een okoumé plaat.”

50% goedkoper
Naast de tijdwinst, omdat minder bewerkingen nodig zijn, blijkt ook op de
materiaalkosten stevig bespaard te kunnen worden door UniPrime te gebruiken.
Proefondervindelijk kan geconstateerd
worden dat er ruim minder dan de helft
aan verf kwijt nodig is voor de UniPrime
plaat. Als je het totale kostenplaatje bekijkt blijkt dat UniPrime 50% goedkoper
uit deze proef komt.
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AAN U DE KEUS
GevelNet biedt een compleet programma duurzame gevelbekleding met een
oplossing voor elke gevelsmaak en
gevelsituatie.
Het assortiment omvat alle soorten gevelbekleding: hout, kunststof en vezelcement. Hierdoor garandeert GevelNet
een onafhankelijk advies.

Gegarandeerd goed
ModiWood is thermisch gemodificeerd.
Het hout wordt verhit en afgekoeld
zonder gebruik van chemicaliën. Het
hout krijgt hierdoor een mooie donkere
kleur, is extra duurzaam geworden en
onderhoudsvriendelijk. ModiWood
Colour kan in elke gewenste RAL
kleuren geleverd worden.

Hier vind je nog eens een overzicht van
alle merken die bij GevelNet horen.
Elk merk heeft ook haar eigen productbrochure, welke aan te vragen zijn via:
GevelNet.nl

• PEFC™ gecertificeerd
• Zeer milieuvriendelijk
• Duurzaamheid van hardhout
• In elke RAL kleur mogelijk

HOUT
massief kunststof plaat

KUNSTSTOF
Onderhoudsarm en duurzaam
Ki-Kern gevelbekleding bestaat uit
gladde platen die slag en stootvast zijn,
kleurbestendig en milieuvriendelijk.
Ki-Kern is voorzien van een gladde
structuur die vuilafstotend werkt.
De basis van de Ki-Kern platen bestaat
uit een thermoharde kunststof. De plaat
is versterkt met cellulosevezels en voorzien van een kleurlaag.

VEZELCEMENT

12

• FSC® gecertificeerd
• UV-bestendig
• Eenvoudige montage

houten gevelpaneel

Bespaar tijd en geld
De multiplex platen van UniPrime zijn al
meer dan 25 jaar de meest toegepaste
paintplaat in de bouw. Het is opge
bouwd uit duurzame hardhout fineren
en is vrijwel ongevoelig voor vochtintrek
(mits voldaan aan de verwerkingsinstructies). Ideaal dus voor het afwerken
van de buitenkant van je gevel of als
boeideel.

• FSC® gecertificeerd
• Optimale verfhechting
• Arbeids- en verf besparend
• Mooi en duurzaam
eindresultaat

Het beste van twee werelden
Protex heeft de uitstraling van hout, het
verwerkt als hout, maar heeft de duurzaamheid van kunststof gevelbekleding.
Dat zijn dus alle voordelen van hout,
zonder het intensieve onderhoud. Protex
bestaat uit een door-en door gekleurde
kunststof kern die is bekleed Renolit
folie, voorzien van een subtiele houtstructuur.

• Nooit meer schilderen
• Licht van gewicht
• Look en feel van hout

Genieten zonder zorgen
Naturetech is dé gevelbekleding voor
wie kiest voor het karakter van hout en
het gemak van minimaal onderhoud.
Het is gemaakt van FSC® gecertificeerde
houtvezels en voorzien van een thermo
plastische verflaag die het materiaal
beschermt.

De slimme keus in gevelbekleding
SmartSide is de slimme keus in gevelbekleding voor wie op zoek is naar de
mooie en natuurlijke uitstraling van
hout, maar ook oog heeft voor duurzaamheid. Het is voorzien van een luxe
houtstructuur en daardoor bijna niet te
onderscheiden van traditionele houten
gevelbekleding.

• FSC® gecertificeerd
• Flexibele en weersbestendige
toplaag
• In elke RAL en NCS kleur
verkrijgbaar

• PEFC™ gecertificeerd
• Natuurlijke houtstructuur
• Leverbaar in alle RAL kleuren

Robuust en duurzaam
Profort+ is voorzien van een matte uit
straling en een luxe woodgrain structuur. De keiharde, weersbestendige en
kleurechte toplaag van Profort+ zorgt
voor een zeer lange levensduur.
Profort+ is gemaakt van 90 procent
gerecyclede kunststoffen en uniek is dat
Profort+ brandklasse B heeft.

Onbrandbaar en duurzaam
Shera gevelbekleding is samengesteld
uit cement en cellulosevezels. Hierdoor
is deze gevelbekleding zeer hoogwaardig en heeft deze brandklasse A2. De
panelen hebben een natuurlijk ogende
houtnerfstructuur. Met Shera als gevel
bekleding kan vrijwel elke vorm
van bouwen gerealiseerd worden.

• Brandklasse B
• Onderhoudsarm
• 100% recyclebaar

• In elke RAL en NCS kleur
verkrijgbaar
• Duurzaam en
milieuvriendelijk
• Ongevoelig voor vocht
en ongedierte
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GEVELNET.NL

GEVELNET
Altijd beschikbaar
GevelNet.nl biedt inspiratie en duidelijke informatie.
De bezoeker kan op GevelNet snel en makkelijk
een product selecteren op toepassing, materiaal en
kleurgroep. Op deze manier maakt GevelNet het de
bezoeker nog makkelijker om een keuze te maken voor
het juiste gevelmateriaal.

Keuzevrijheid
Het assortiment omvat alle soorten gevelbekleding: hout, kunststof
en vezelcement. Hierdoor garandeert GevelNet een onafhankelijk
advies.
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Stalenservice
Op GevelNet.nl kun je makkelijk
stalen aanvragen van alle merken,
natuurlijk 24 uur per dag. Zelfs
een offerte aanvragen is mogelijk.
En natuurlijk zijn alle brochures en
productgegevens

eenvoudig

te

bekijken op GevelNet.nl.

24uurs

stalenservice
bestel vandaag op GevelNet.nl

Netwerk
De gevelproducten van GevelNet worden door
een professionele aannemer geïnstalleerd.
De aannemer kan voor het verkrijgen van
de GevelNet producten terecht bij GevelNet
dealers door het hele land.

Uitgebreid dealernetwerk
Vul de postcode in en je ziet direct
welke verkooppunten er in de
directe omgeving zijn.

Handige gevelwijzer
Door het volgen van verschillende
stappen in de gevelwijzer kun je
snel de juiste keuze maken.
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Fetim Group
www.fetimgroup.com
2017/09/1240B

sales-bouwen@fetim.nl
020 5805285

