FORTO

GARANT

Garantie certiﬁcaat

Wanneer u een plaat zoekt die speciaal gebouwd wordt voor exterieure bouwkundige
toepassingen heeft u met Fortogarant de beste oplossing. Fortogarant is gemaakt van
hoogwaardig Okoumé hout waar een garantie op zit met een totale periode van 15 jaar.
Als u voor zekerheid kiest, gaat u voor Fortogarant.

Garantie termijn

Uitsluiting

Garantie inhoud

Schademelding

Plaatopbouw

De garantie op Fortogarant geldt voor een periode van
15 jaar, gerekend vanaf het moment van levering, mits
er voldaan wordt aan de algemene (gevel-) verwerkingsvoorschriften voor houtachtige plaatmaterialen.
De richtlijnen kunt u vinden op: http://www.vvnh.nl/
system/files/flyer-pm_richtlijnen-gebruik-en-verwerking_
ch_jan2013.pdf
• Normale slijtage, onvoldoende onderhoud
• Veronachtzaming van de normen, welke gelden voor goed
onderhoud van triplex voor buitentoepassing
• De platen niet behandeld en verwerkt zijn volgens de verwerkingsvoorschriften
• Gebreken aan verwerkte platen, waarbij voor bewerking gebreken
zichtbaar waren
• De toepassing van de plaat niet voldoet aan de geldende norm
Als binnen de genoemde periode Fortogarant platen delaminatieverschijnselen vertonen, welke constructief nadelige gevolgen kunnen
hebben, dan zal de garantiegever:
• De betreffende platen herleveren
• De reparatie kosten vergoeden tot maximaal 3x de factuur waarde van
de geleverde platen met een maximum van de s25.000 over de eerste
5 jaar. Van het 6e jaar t/m het 15e jaar wordt maximaal de factuur
waarde vergoed met een max. van s10.000.
In het geval van schade dient de leverancier, binnen 5 werkdagen,
schriftelijk te worden ingelicht met vermelding van:
• Factuurnummer en datum
• Datum van levering
• Locatie van het betreffende project
• Beschrijving van het opgetreden probleem
• Gespecificeerde begroting van de schade. Bovendien moet de
leverancier in de gelegenheid gesteld worden om ter plaatse de
schade vast te stellen
Met Fortogarant triplex bent u verzekerd van een uitstekende plaat die
geschikt is voor geveltimmerwerk
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FORTO

GARANT

Opslag

Verwerking

Verwerkingsvoorschriften
De platen dienen na ontvangst horizontaal opgeslagen te worden in een
droge en goed geventileerde ruimte, op pallets of op balkjes van gelijke
dikte om doorbuiging van de platen te voorkomen. De balkjes dienen
recht onder elkaar te liggen en maximaal 50 cm h.o.h. uit elkaar.
Fortogarant kan met normaal gereedschap worden verwerkt. Na het
zagen dient u scherpe randen te schuren voor een betere hechting
van randsealer en verfsysteem.
Belangrijke montage tips:
• Voldoende ventilatie van de achterconstructie
• Juiste randbewerking
• Juiste randcoating
• Minimale laagdikte van de verf aan de voor- en achterzijde 80mu

Afwerking oppervlak

Constructie

Voor een juiste afwerking van het oppervlak:
• Dicht schroefgaten met een 2 componenten epoxy vulmiddel
• Gebruik een dekkend, vochtregulerend verfsysteem. ‘Open’
verfsystemen zoals beits zijn ongeschikt voor buitentoepassing
• Vraag advies bij uw verfleverancier
Voor een duurzame constructie:
• Randen rondom 10 mm vrijhouden. Dit is de minimale ruimte voor
periodiek onderhoud.
• Horizontale boeistroken aan de bovenzijde beschermen met
een daktrim
• Voldoende ventilatie aanbrengen in de constructie
• Juiste h.o.h. afstand van het regelwerk
• Bevestigen met corrosievrije schroeven
• Schroefgaten voorboren, minimaal 20 mm van de plaatrand en 25 mm
uit de hoek
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