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Opslag- en plaatsingsrichtlijnen
voor plaatwerk

plaatwerk

De vervaardiging van plaatwerk door Panelen Holland B.V. geschiedt onder geconditioneerde
omstandigheden en voldoet aan de hoge eisen van ISO 9001:2015. Om de kwaliteit van het
plaatwerk ook na productiefase te waarborgen, adviseren wij u bij transport, opslag en plaatsing
de hieronder genoemde richtlijnen in acht te nemen.
Het is technisch niet mogelijk plaatwerk te vervaardigen dat absoluut vlak is.

transport
en opslag

Het plaatwerk dient op daartoe geschikte voertuigen te worden vervoerd en moet tijdens transport
afdoende tegen beschadiging en vervuiling worden beschermd.
Direct contact van het plaatwerk onderling en/of met de wanden en/of de bodem van het
transportmiddel moet worden voorkomen.
Lossen op de bouwplaats moet met de nodige voorzichtigheid geschieden.
Laden, lossen en opslaan is voor rekening en risico van de opdrachtgever.
De opslagplaats dient vanaf de openbare weg goed bereikbaar te zijn voor normale transport
middelen. Afbindmateriaal en beschermfolie zijn voor het transport en dienen bij opslag te
worden verwijderd. Veel beschadigingen kunnen worden voorkomen door het plaatwerk
deugdelijk in een droge ruimte op te slaan.
Buitenopslag is alleen verantwoord indien de materialen royaal vrij van de grond komen te staan,
voldoende afgedekt en belucht.
Indien plaatwerk verpakt wordt opgeslagen dient rekening gehouden te worden met eventuele
schade veroorzaakt door condensvorming.

onderhoud

Het plaatwerk dient als volgt te worden geplaatst:
- Zuiver waterpas, te lood en haaks, vrij van scheluwvorming met in achtneming van een
tolerantie van +/- 3 mm ten aanzien van de as en stramienlijnen alsmede peilmaten.
- Alle verankeringen (voorzover niet vervaardigd uit roestvast staal of aluminium) dienen
afdoende tegen corrosie te zijn beschermd en mogen zelf ook geen aantasting van het
plaatwerk veroorzaken.
- Lengteveranderingen door temperatuurwisselingen moeten ongehinderd plaats kunnen
vinden.
- Na montage dient het plaatwerk voldoende tegen mechanische beschadigingen en inwerking
van vuil tijdens de bouwperiode beschermd te worden.
Het plaatwerk schoonhouden d.w.z. reinigen conform voorschriften van de VMRG.

algemeen

De in dit informatieblad genoemde gegevens zijn indicatief en hieruit kan dus nimmer
aansprakelijkheid voorkomen t.o.v. Panelen Holland B.V.
Alle door Panelen Holland BV geleverde producten zijn recyclebaar.
Voor vragen over dit onderwerp kunt u bellen met onze afdeling verkoop.
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