
Eenvoudige en snelle
montage

Nagelbaar

Onderhoudsarm

Hout Kunststof
Composiet

gevelbekleding

Brandklasse B-s1, d0

Duurzaam

10 jaar garantie

Milieuvriendelijk

Recyclebaar

Elephant Hout Kunststof Composiet gevelbekleding heeft alle voordelen
van hout zonder de nadelen. De rabatdelen zijn nagelbaar en indien 
gewenst met de juiste verf overschilderbaar. Ze zijn te monteren op 
achterhout en in meerdere standaardkleuren beschikbaar, waaronder
een ‘niet van echt te onderscheiden’ imitatie van Western Red Cedar.
Daarentegen bieden ze een enorme besparing in onderhoudskosten ten
opzichte van hout en zijn ze standaard B1 brandvertragend.

Afmetingen:
12 x 164 mm x 300 / 400 / 500 cm

Verkrijgbaar in de kleuren
n Off White
n Natural Cedar
n Misty Grey
n Rock Grey

Elephant® info
Wood Polymer Composite

Wall Panelling
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Elephant Wood Polymer Composite  Wall Panelling

Verwerkingsinstructie
Met Elephant Hout Kunststof gevelbekleding kan vrijwel geheel gewerkt
worden zoals met houten gevelbekleding. Het belangrijkste verschil zit in
de (minimale) werking van de gevelbekleding. Hout werkt (zet uit cq krimpt)
voornamelijk in de breedte, terwijl Hout Kunststof Composiet uitsluitend in
lengterichting werkt (uitzet). Hier dient rekening mee te worden gehouden
in de toepassing.

1. Begin met de achterconstructie van de gevelbekleding. Gebruik 
hardhouten spijkerregels oftewel rachels van minimaal 22x50 mm op 
een absolute maximum afstand van 35 cm van elkaar (let op dit is 
beduidend minder dan de afstand bij houten gevelbekleding). Zorg 
voor een zeer goed uitgevlakt rachelwerk, beginnend en eindigend 
+/- 7 cm van de uiteindes van het te bekleden vlak. Zorg tevens voor 
goede ventilatie voor het grondhout (rachels).

2. Gebruik roestvaste en trekvaste nagels met bolkop of schroeven met een 
lengte van ongeveer 3 cm. Niet blind vernagelen. Het gebruik van nieten 
of T-nagels is niet toegestaan. Minimaal 5 cm van de kopse kant van de 
gevelbekledingsdelen aanhouden. Twee nagels cq schroeven per 
steunpunt op een vierde cq driekwart van de breedte van de delen 
toepassen. Laat de koppen van de nagels op het deel rusten en zorg dat 
deze er absoluut niet dieper ingeschoten worden. 

3 Elephant Hout Kunststof Composiet werkt zo goed als niet in de breedte
richting. Wij adviseren echter om onderling tussen messing en uiteinde
groef minimaal een paar millimeter aan te houden. In de lengte richting
daarentegen dient minimaal 1 centimeter te worden aangehouden. Dit
geldt zowel voor de delen in onderlinge aansluiting als aan de uiteindes
(ten opzichte van bijvoorbeeld een muur of een hoekafwerking).

4. Droog, beschermd en vlak opslaan.

5. Alleen bij een toepassing volgens deze verwerkingsinstructie geldt
een garantie van 10 jaar op het product. Let op: kleurafwijking en
oneven verkleuring kan altijd optreden door de invloed van UV straling,
de houtstofcomponent en/of vuilaanslag en valt niet onder deze garantie.

Natural Cedar

Rock Grey

Off White

Misty Grey
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