TRANSPORT-VERPAKKING-STOCKAGE INSTRUCTIES
PRODUKT

Gemelamineerde plaat

DATUM

3 December 2021

PRODUCTOMSCHRIJVING
Gemelamineerde plaat: gemelamineerde plaat 2 zijdig bedekt met geïmpregneerd papier met
daarop het design, mogelijk in verschillende variaties (vochtwerend, brandvertragend,…) voor
verticaal gebruik.
Gemelamineerde plaat is verkrijgbaar in een ruim gamma van designs (vb. effen kleuren, houten steenreproducties) met een specifieke oppervlaktestructuur (vb. houtstructuur, geparelde
structuur, textielstructuur,…)
STOCKAGE INSTRUCTIES
Gemelamineerde plaat dient gestockeerd te worden in een ruimte met stabiele temperatuur, bij
voorkeur in de lijn met de temperatuur waar het product finaal terecht zal komen (>10°C en
ongeveer 50% relatieve vochtigheid). Vermijd opslag in ruimte met hoge
temperatuurschommelingen. Een gemelamineerde plaat is kleurvast en UV bestendig maar
vermijd directe blootstelling aan UV licht in een buitenomgeving.
TRANSPORT EN VERPAKKING INSTRUCTIES
De platen dienen horizontaal gestapeld te worden, verticaal stapelen raden we ten stelligste af.
De platen worden gestapeld op een voldoende stevige pallet, voorzien van minimum 4 blokken
voor plaatformaat 2800x2070. De afstand tussen de blokken bedraagt maximum 900mm.
Voor een optimale bescherming van de plaat, raden we het gebruik van een karton bovenop de
pak platen aan. Transportfolie is steeds mogelijk per plaat en helpt de plaat nog extra te
beschermen. Let er echter op dat de transportfolie meteen verwijderd worden, van zodra de
plaat verwerkt worden (verzaagd, gefreesd, afgekant, geboord,…).
Om de platen extra te beschermen tegen beschadiging door spanbanden, zijn extra kartonnen
beschermers aanbevolen.
Pallets met gemelamineerde platen dienen tijdens transport met voldoende spanbanden te
worden geborgd op de vrachtwagen.
Bij het verplaatsten van gemelamineerde plaat uit een pak, dienen deze steeds te worden
opgetild. Om beschadiging van het decoratief oppervlak te vermijden, mogen de platen bij het
verplaatsen niet de onderliggende plaat raken.
Vermijd stof, vuil, harde stukjes materiaal, … tussen de platen om beschadiging van het
decoratief oppervlak te vermijden.
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VEILIGHEIDINSTRUCTIES
Aangezien de gemelamineerde plaat een plaat op houtbasis is, moeten alle veiligheidsregels
worden nageleefd bij de behandeling of de verwerking van de plaat. Veiligheidsuitrusting is
vereist, zoals handschoenen, geschikte werkkleding en/of veiligheidsschoenen, stofmaskers,...
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