Trimaform

Betontriplex

Voor bekistingen en
andere doeleinden

U zoekt een bekistingplaat van goede
kwaliteit met een hoge repetitiefactor
en een glad eindresultaat?
IntriPlex heeft Trimaform, voor bekistingen
en tal van andere toepassingen.
Dikte

Fenolfilm

Afmetingen

Standaard is Trimaform 2-zijdig voorzien van een

250 x 125 cm

4 tot en met 30 mm

120 gr/m donkerbruine fenolfilm. Zwaardere

153 x 305 cm

4 tot en met 30 mm

coatings zijn leverbaar.

215 x 400 cm

15 en18 mm

De plaat is opgebouwd uit 100% berken fineren.

215 x 385 cm

15 en 18 mm

2

Trimaform is in meerdere kleuren verkrijgbaar.
Verkrijgbare diktes en afmetingen zijn per kleur
verschillend.

Vraag naar onze voorraden in lichtbruin, groen en zwart.

Trimaform

Betontriplex

verwerkingsvoorschriften

Opslag

•

De platen dienen vlak en horizontaal te worden opgeslagen in een droge,
goed geventileerde ruimte op bundels van maximaal 1 meter
hoog, ondersteund door voldoende strijken om doorbuiging te
voorkomen.
Als er geen geschikte droge opslag op de bouwplaats aanwezig is, zorg dan
voor voldoende dekzeilen om de platen af te dekken. Probeer de duur van
deze wijze van opslag tot een minimum te beperken.

Verwerking

•

Trimaform kan met normaal gereedschap worden verwerkt.
Schroefgaten voorboren en verzinken (minimaal 2 mm onder het
plaatvlak). Bevestigen met corrosievrije schroeven en afdichten met een
vullende epoxy. De fabrieksmatige randafwerking van Trimaform is geen
eindafwerking maar bedoeld voor opslag en transport. Bij zichtwerk
toepassingen de platen altijd rondom schoonzagen om
oneffenheden,dutjes en transportafdrukken uit de plaat te halen.

Constructie

•

Schroefgaten voorboren, minimaal 20 mm van de plaatrand en 25 mm
uit de hoek.
Afhankelijk van de constructie dient er ruimte tussen de platen worden
aangehouden, eventueel compriband plaatsen tegen het lekken van het beton.
Bij toepassingen anders dan voor beton, ventilatie toepassen binnen de
constructie.

•
•
Randafwerking

•

Indien van toepassing eerst aanwezige 'transport-coating'
verwijderen d.m.v. rondom schoon zagen en vervolgens twee maal
met geschikte randsealer behandelen.

Reinigen

•

Indien toegepast als bekisting na gebruiken goed reinigen met water en
zondig een spons en spatel om betonresten te verwijderen voor hergebruik
van de bekisting.

