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CERTIFICATEN
O  FSC®  
O  PEFC 
 

O  CE  
O  KOMO  
O  GARANTIE

BU
IT

EN EXTERIOR

SCHILDERKLAAR

EXTERIOR
PRIMED

TOEPASSING
Buitendeuren, gevelwerk, boeiboorden, 
luifels, dakkappellen, etc. Het aantal toe-
passingen is enorm, zowel voor binnen als 
buiten is het uitstekend geschikt. Door de 
goede eigenschappen van de plaat is het 
met alle gereedschappen prima te bewer-
ken. 
De plaat is geschikt voor buitentoepassing 
volgens NEN-EN 636.

KWALITEIT KOMO-gecertificeerd 
  okoumétriplex, twee-
  zijdig voorzien van een 
  fabrieksmatig aange-
  brachte witte primer 100µ.

VERLIJMING WBP - EN 314-2 klasse 3 
  exterieur.

DENSITEIT ca. 500 kg/m3

X-PRIME® is door en door okoumétriplex, 
watervast verlijmd en aan beide zijden 
voorzien van een fabrieksmatig aange-
brachte grondverflaag. De plaat is direct 
afschilderbaar en biedt daarmee een groot 
gebruiksgemak.

X-PRIME® - FSC® 
OKOUMÉ - KOMO (10 JAAR)

AFMETINGEN
X-PRIME
2500 x 1220 mm: 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 - 40 mm
3100 x 1530 mm: 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 - 40 mm
2150 x  950/1000 mm: 40 mm (deurmaat)
2350 x 1050 mm: 40 mm (deurmaat)

X-PRIME - FSC®
2500 x 1220 mm: 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 - 40 mm
3100 x 1530 mm: 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 - 40 mm
2150 x  950/1000 mm: 40 mm (deurmaat)
2350 x 1050 mm: 40 mm (deurmaat)
__________________________________________________

Voor alle plaatmateriaal in buitentoepassing geldt: (ge-
zaagde) randen en kanten dichten met randsealer en zorgen 
voor een goede ventilatie en onderhoud voor een langere 
levensduur van het plaatmateriaal. Garantievoorwaarden zijn 
beschreven op het garantiecertificaat X-PRIME.  

www.X-prime.nl met tips en gebruikswenken.
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a alle afmetingen ook verkrijg-
baar met FSC-keurmerk
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