
Gebruiksdoeleinden
Plint voor binnen voor:
- Wanden

Geschikt voor elk type vloer.

Niet gebruiken
Buiten of op ondergronden met optrekkend vocht; op ondergronden waarvan de waarde van de restvochtigheid groter is dan diegene 
die is voorgeschreven; op ondergronden met direct en constant contact met water, op verse of niet stabiele, niet compacte, erg ruwe 
en/of absorberende, gebarsten, broze en vervormbare, vuile of stoffige ondergronden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
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Plinten van ambachtelijk geverfd en bewerkt hout, om gecoördineerd te 
leggen met de kleuren van de wanden . 

Voorbereiding van de ondergrond
De wanden moeten droog, goed uitgehard en volledig schoon zijn, alle aangetaste delen, eventuele lagen van oude afbladderende verf, 
stof of ontkistingsmiddelen moeten verwijderd worden.
Op poreuze oppervlakken, waar een grondige versteviging vereist is, zoals bijvoorbeeld oude, ongeverfde bepleisteringen of bedekt met 
oude verf op kalkbasis, de eerste laag Keraplast Eco 337 aanbrengen verdund in water in de verhouding 1 : 4 om een diepe versteviging 
te verkrijgen; 6 uur wachten voor het leggen.

Leggen
De latten vervolgens op de van tevoren bepaalde maten zagen. De kopstukken van de afzonderlijke elementen, die de verbindingspunten 
vormen, moeten in verstek gezaagd worden onder een hoek van ongeveer 45°. De zaagsneden moeten uiteraard in tegenovergestelde 
richtingen gemaakt worden zodat de kopstukken perfect passen. In de hoeken van het vertrek moeten de kopstukken van de latten op 
passende wijze in verstek gezaagd worden (onder een hoek van 45°), met binnenwaartse of buitenwaartse hoek, al naargelang de aard 
van de hoek. Om dit werk te doen kan een geleide zaag of een afkortzaag gebruikt worden die langs de horizontale as kan draaien.
Het leggen van Invisibile moet met spijkers en Aquastop Nanosil, eco-vriendelijke neutrale silaanafdichtingskit, als lijm, gedaan worden.
Er wordt geadviseerd om de lijm aan de achterzijde van de plint aan te brengen, tegen de wand aan te plaatsen en met spijkers vast te 
zetten om eventuele onvolmaaktheden van de vloer en de wand weg te kunnen werken.
De koppen van de spijkers of de scherpe houtsneden bijwerken met Microresina (microhars).

GEBRUIKSAANWIJZING

• Vochtwerende behandeling aan de achterzijde

• Ontworpen om gecombineerd te worden met de 
kleur van de wanden, accentueert de strakheid en de 
zuiverheid van de vormen

• Minimaal ontwerp qua vorm en afmetingen

• Ambachtelijke bewerking

PRODUCTVOORDELEN

KERAKOLL DESIGN HOUSE

Invisibile



KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED

IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED

IT255412/UK

De gegevens met betrekking tot de Rating verwijzen naar de GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot December 2019 (ref. GBR Data Report - 01.20) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd 
door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en onderhoud van de informatie als deze direct van de site is gehaald. Het 
technische infoblad is opgesteld op basis van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn 
de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.

- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- gebruiken bij temperaturen tussen +10 °C en +30 °C 
- aanbrengen op droge oppervlakken
- niet aanbrengen op vuile of onsamenhangende oppervlakken
- afvalverwerking in overeenstemming met de van kracht zijnde normen
- het product is een artikel volgens de definities van de Verordening (CE) nr. 1907/2006, en behoeft daarom geen veiligheidsinformatieblad
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

WAARSCHUWINGEN
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Materiaal massief hout van Ayous bedekt aan twee kanten met de kleuren WR00 – WR10
Verpakking 5 elementen = 12 m
Nominale afmetingen van de elementen:
- hoogte lat  30 mm
- dikte lat  10 mm
- lengte lat  2400 mm

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

Na afloop van het plaatsen van de plint, rekening houden met een percentage afvalmateriaal op basis van de vorm van de bouwplaats.
Voordat het product wordt gebruikt, moet het op kamertemperatuur gebracht worden.
De foto’s in de catalogus Kerakoll Design House en op de website www.kerakolldesignhouse.com, evenals de kleuren op de 
productmonsters, zijn slechts indicatief.
De verschillende soorten oppervlakken Kerakoll Design House hebben een verschillende kleurschakering, kleurverzadiging en 
helderheid. Gebruik voor elk project materialen die afkomstig zijn van één productiepartij.
Materialen afkomstig van verschillende productiepartijen kunnen andere kleurschakeringen hebben.
De textuur van de oppervlakken Kerakoll Design House wordt gekenmerkt door moiréeffecten, discontinue trillingen van de materie en 
natuurlijke onregelmatigheden, welke het resultaat zijn van de handmatige productie, het leggen en het handmatig afwerken.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Plint type Invisibile van Kerakoll Spa, bestaande uit elementen van massief ayous hout in de maat 10x30x2400 mm, ambachtelijk bewerkt 
en geverfd met gekleurde acryl-polyurethaan glasverf op waterbasis op de twee zijden in het zicht en stabiliserende vochtwerende 
behandeling aan de achterzijde met fixerend acrylimpregneermiddel op waterbasis. Leggen door middel van gelijkmatig verlijmen en 
bevestigen met spijkers. Ontworpen om afgestemd te worden op verticale oppervlakken met dezelfde kleur van de Kerakoll Design 
House lijn.

BESTEKTEKST

KLEUREN

WR01 WR02 WR03 WR04 WR05 WR06 WR07 WR08 WR09 WR10WR00


