SPECIFIEKE VARIATIES ONTWERPEN &
INSTALLEREN MET TRESPA ® METEON ® en
Trespa ® Virtuon ®
Dit document is uitsluitend bestemd als algemene aanbeveling. Trespa verstrekt deze richtlijnen en alle test-, en ontwerp
gegevens en informatie betreffende regelgeving alleen voor informatiedoeleinden en adviseert met klem dat de klant,
projecteigenaar en architect onafhankelijk advies inwinnen bij een gecertificeerde bouwkundige en/of constructeur over
toepassing en installatie, en over het voldoen aan de ontwerpvereisten, van toepassing zijnde voorschriften, wet- en regelgeving
en testnormen. Raadpleeg de lokaal toepasselijke verordeningen en ontwerpvereisten om juist gebruik zeker te stellen.
Algemeen
Let op de volgende aspecten bij het ontwerpen en installeren van Trespa® Meteon® en Trespa® Virtuon®-platen met
specifieke kleuren, decoren en afwerkingen.
Richtingsgebondenheid van de platen (Metallics, Wood Decors en Naturals)
De richtingsgebondenheid van de plaat is een belangrijk kenmerk waarmee u rekening moet houden tijdens het
ontwerpen en installeren. In het geval van richtingsgebondenheid dient u speciale maatregelen te nemen. Of de platen
een richtingsgebonden gekleurd oppervlak hebben, is afhankelijk van de kleur, het decor of de afwerking.
防

	Trespa® Meteon® en Trespa® Virtuon® Uni colour-platen hebben een niet-richtingsgebonden gekleurd oppervlak.

防

	Trespa® Meteon® Metallics en Trespa® Virtuon® Metallics-platen hebben een richtingsgebonden gekleurd oppervlak.

防

	Trespa® Meteon® Wood Decors en Naturals-platen (NW en NA) hebben een richtingsgebonden gekleurd oppervlak.
De vleug van Trespa® Meteon® Wood Decors loopt in de lengterichting van de platen.

Trespa brengt op de achterkant van ongezaagde Trespa®-platen pijlen aan die de productierichtingen van de platen aangeven
(afb. 1). Wij adviseren u om tijdens het zagen van de platen de originele productierichting op de voorzijde van de panelen
aan te geven met stickers en deze direct na het installeren te verwijderen. Zo is het gemakkelijker alle panelen in dezelfde
richting te bevestigen.
Men kan speciale effecten creëren door richtingsgebonden, gekleurde Trespa® Meteon® of Trespa® Virtuon®-panelen in
willekeurige richtingen aan te brengen (fig. 2). Om het project daarentegen een meer coherent aanzien te geven, kunt u
de panelen allemaal in dezelfde richting bevestigen (fig. 3). Voor het overige gelden de standaardaanwijzingen voor het
bewerken en bevestigen zoals van toepassing op reguliere Trespa® Meteon® en Trespa® Virtuon®-platen.
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Raadpleeg www.trespa.info voor de meest actuele versie van dit document.

In één partij bestellen (Metallics)
De voor een project benodigde hoeveelheid Trespa® Meteon® en Trespa® Virtuon® Metallics-platen dient in één
opdracht besteld en geleverd te worden om zeker te zijn van een consistent en uniform uiterlijk.
Gevoeligheid voor krassen (Gloss-afwerking)
Gladde glansoppervlakken, zoals Trespa® Meteon®-platen met een Gloss-afwerking, tonen kleine krasjes nadrukkelijker
dan een mat of structuuroppervlak als Trespa® Meteon® met een Satin- of Rock-afwerking. Trespa adviseert het gebruik
van Satin of Rock voor toepassingen met een hoger risico op mechanische belastingen.
Bevestigingsafstanden (Gloss-afwerking)
De oppervlakte-eigenschappen van Trespa® Meteon® Gloss-platen vereisen kortere bevestigingsafstanden dan die, welke van
toepassing zijn voor platen in een andere uitvoering. Ga voor nadere gegevens naar www.trespa.info/Meteon/fixingsystems

Disclaimer
Deze afdruk is door u gegenereerd vanaf www.trespa.info (“Website”). Door de Website te bezoeken en dit document af te drukken, hebt u de
Gebruiksvoorwaarden van de Website geaccepteerd. Raadpleeg de Website voor alle voorwaarden die van toepassing zijn op dit document.
Niet alle systemen die in dit document getoond worden, zijn per definitie geschikt voor alle toepassingen en alle rechtsgebieden. Wij voorzien u
van test-, en ontwerpgegevens en informatie betreffende regelgeving alleen voor informatiedoeleinden en adviseren u met klem dat u of een
andere gebruiker van dit document onafhankelijk advies inwint over de naleving van de ontwerpvereisten, van toepassing zijnde verordeningen,
wet- en regelgeving en testnormen. Raadpleeg uw lokale verordeningen en ontwerpvereisten om juist gebruik zeker te stellen. Trespa aanvaardt
geen aansprakelijkheid in verband met uw gebruik van dit document.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten en andere rechten met betrekking tot de inhoud van de Website en van
deze afdruk die gegenereerd is vanaf de Website (waaronder begrepen logo’s, handelsmerken, servicemerken, software, databases, audio, video,
tekst en foto’s) zijn eigendom van Trespa en/of de desbetreffende licentiegevers. Trespa®, Meteon®, Athlon®, TopLab®, TopLabPLUS ®,
TopLabECO-FIBRE ®, Virtuon®, Volkern®, Trespa Essentials® en Mystic Metallics® zijn gedeponeerde handelsmerken van Trespa.

Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen, aanbiedingen, offertes, verkopen, leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee
samenhangende prestaties van Trespa zijn onderworpen aan de Algemene verkoopvoorwaarden Trespa International B.V. zoals op 11 april 2007
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord- en Midden-Limburg te Venlo (NL) onder nummer 24270677,
welke beschikbaar zijn op en kunnen worden gedownload van de Trespa website www.trespa.com.

Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen, aanbiedingen, offertes, verkopen, leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee
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samenhangende prestaties van Trespa North America, Ltd. zijn onderworpen aan de ‘Trespa General Terms and Conditions of Sale’, welke
beschikbaar zijn op en kunnen worden gedownload van de Trespa North America Ltd. website, www.trespa.com/na. De tekst van deze algemene
verkoopvoorwaarden wordt op verzoek kosteloos toegezonden.
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