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JE SCHROEFT HET PANEEL VAST OP DE BINNENMUUR. 
 (YTONG, GEÏSOLEERDE SNELBOUWSTEEN,…)

JE DEKT DE PLAAT ONMIDDELLIJK 
AF NA PLAATSING.

JE KIEST ZELF WELKE AFWERKINGSZIJDE JE NAAR 
BENEDEN LEGT.

JE BEVESTIGT OP DE FAÇADE OF GEVELBEKLEDING UITSLUITEND MET 
DE SOLID JOHN POLYMEER.

DE SOLID JOHN GARANTIEBETONPLEX KAN ZEER GOED TEGEN VOCHT MAAR MAG 
ENKEL GEBRUIKT WORDEN IN “BESCHUTTE” OMGEVING.

SPOUWOVERBRUGGING

ONLY REAL ROOFERS DO IT LIKE THIS.

WAAROM?
Multiplex leeft en wil zich dus vrij kunnen bewegen. Door te schroeven op de binnenmuur “dwingen” we het paneel om in lijn 
te blijven. Langs de buitenzijde wordt deze taak vervuld door het dakrandprofiel. De sterke eigenschappen van Solid John 
zorgen ervoor dat het paneel steeds stabiel blijft onder druk van wisselende temperatuur en vochtigheid.

WAAROM?
Solid John gebruikt looizuurhoudende houtsoorten. (Bv: Rode Meranti, Keruing,…) Dit looizuur zorgt voor een natuurlijk 
afweermechanisme tegen schimmels en bacteriën. De keerzijde is wel dat het paneel kleur kan loslaten in contact met water. 
Om te vermijden dat dit kleur op de gevel terecht komt, dek je best altijd het paneel onmiddellijk af.

HOEZO?
Onze 2 verschillende afwerkingslagen zijn puur esthetisch. Ze hebben geen enkele functie op vlak van duurzaamheid of 
vochtbestendigheid. Blijft er een stukje multiplex zichtbaar, dan kan je kiezen voor een schaduwvoeg of een schilderbare 
zijde. Tip: heb je de schilderbare zijde niet nodig aan de onderzijde? Leg dan de zwarte zijde naar beneden en gebruik de 
andere kant voor een eenvoudigere verkleving.

WAAROM?
2 verschillende bouwmaterialen met elkaar verbinden is altijd een risico. Ze leven op een andere manier en zijn dus in staat 
om elkaar te bewegen. Maak uitsluitend de verbinding met behulp van die Solid John polymeer, die is ontworpen om 2 
verschillend levende materialen met elkaar te verbinden.
TIP: Bij gevelbekleding verkleef je beter niet over de volledige lijn. Laat hier en daar een stuk over om ervoor te zorgen dat 
ventilatie nog steeds mogelijk is. (suggestie: 50 cm wel, 50 cm niet)

HOEZO?
Het paneel is gemaakt om goed tegen vocht te kunnen. Multiplex is echter geen product om te gebruiken in de blote hemel. 
Gebruik enkel het paneel op plaatsen waar de neerslag niet rechtstreeks op het paneel terechtkomt.
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WELCOME TO THE CLUB 
  OF REAL ROOFERS


