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XL-Panel.
Totaalleverancier voor de 
geventileerde gevelbouw.

2

XL-Panel is gespecialiseerd in de distributie van hoogwaardige 

bevestigingsmaterialen voor de gevelbouw. Dankzij jarenlange 

ervaring en strategische samenwerkingen met onze partners 

kunnen wij bijna alle bevestigingsmaterialen aanbieden. Technische 

ondersteuning, service en kwaliteit staan hierbij centraal. 

Onze ruime voorraad zorgt er voor dat wij stipte leveringen kunnen 

waarborgen. Samen met onze technische kennis en ondersteuning 

maakt dit ons de geschikte partner voor al uw gevelprojecten. Onze 

producten worden alleen via de traditionele handelskanalen in de 

bouw- en houtwereld gedistribueerd. 

Bostik
Voorraadhouder en kenniscentrum van verlijmingen.

www.bostik.nl

Partner van:

Fermacell
Fijndistributie van Fermacell verwerkingsproducten.

www.fermacell.nl

Topalit
Importeur Benelux van Topalit vensterbanken.

www.topalit.at

James Hardie
Fijndistributie van James Hardie producten.

www.jameshardie.nl

Rockpanel
Service en kenniscentrum Rockpanel verwerking.

www.rockpanel.nl
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Richtlijnen voor 
verwerking van 
Rockpanel gevelbekleding

6

Sinds gebouwen bestaan worden ze afgewerkt met een 

bekleding. Om ze te beschermen, te isoleren of om de 

levensduur te verlengen. En natuurlijk ook om ze een 

bepaalde uitstraling en individuele esthetiek te geven. 

Traditionele bouwmaterialen, zoals steen of hout, hebben 

vaak maar één van de bovenstaande eigenschappen die 

bepalend zijn voor een gevel. Het ideale gevelmateriaal 

moet al deze kwaliteiten hebben. Ontdek het bij XL-Panel. 

Soorten achterconstructies

Het hout dat wordt toegepast voor de achterconstructie dient te zijn geconstrueerd overeenkomstig EN 
1995-1-1:2004 en behandelt met een verduurzamingmiddel EN 351-1 en EN 460. Om vochtproblemen in de 
constructie te voorkomen dient voegband toegepast te worden. 
 

Verder moeten bij mechanische bevestiging van Rockpanel platen de latten ter plaatse van plaatnaden 
een breedte van tenminste 70 mm hebben en ter plaatse van de tussenondersteuning tenminste 45 mm; 
dikte minimaal 28 mm. Dit zijn standaard verkrijgbare afmetingen in de markt.

Hout

 Ċ Aluminium legering AW-6060 volgens EN 755-2:
 Ċ Rm/Rp0,2 waarde is 170/140 voor het T6 profiel;
 Ċ Rm/Rp0,2 waarde is 195/150 voor het T66 profiel;

 Ċ Minimale profieldikte 1,5 mm.

Aluminium

> 70 mm

> 28 mm

> 45 mm

> 28 mm

1
2

3
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Rockpanel 8 mm

Houten regelwerk

EPDM voegband

Dampopen waterkerende folie (UV-bestendig)

Isolatie (bijv. ROCKWOOL)

Binnenblad

Aluminium profiel

Houten achterconstructie

1
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Rockpanel 8 mm

Isolatie (bijv. ROCKWOOL)

Binnenblad

Aluminium profiel

Aluminium achterconstructie
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Bij een open uitvoering van de constructie worden de horizontale voegen open uitgevoerd met een naad 
van 5 mm of 6 mm.
 Ċ Bij open voegen op een houten draagconstructie moet de constructie achter de verticale regels 

worden afgewerkt met een dampopen waterkerende folie, die niet capillair werkt en UV-bestendig is. 
De aanbevolen ruimte tussen Rockpanel plaatmateriaal en dampopen waterkerende folie bedraagt 
tenminste 28 mm maar heeft in de praktijk meestal de dikte van het regelwerk (28 mm of 34 mm). Dit 
om regenwater af te kunnen voeren.

 Ċ Bij een aluminium draagconstructie adviseert Rockpanel een spouwdiepte van tenminste 40 mm 
en maximaal 100 mm, waarbij de isolatie conform EN 13162 dient te zijn. Het isolatiemateriaal moet 
vochtbestendig zijn en niet degenereren door UV-straling.

Open gevel: horizontale voegen

Bij gesloten uitvoering van de gevelconstructie worden de horizontale voegen door een profiel 
gesloten, meestal met een stoeltjes- of neusprofiel (semi-gesloten). Regenwater wordt zo veel mogelijk 
aan de buitenzijde van de bekleding afgevoerd. De achterconstructie moet worden geventileerd met 
ventilatieopeningen van tenminste 5000 mm2 per meter aan de boven- en onderzijde van de bekleding. 
De aanbevolen spouwdiepte voor een geventileerde spouw is minimaal 28 mm, maar heeft in de praktijk 
meestal de dikte van het regelwerk.

Gesloten gevel: horizontale voegen

De verticale voegen tussen de panelen zijn gesloten voor wind en regen maar tonen wel een montagevoeg. 

Voor de levensduur van het hout moeten de verticale latten zo goed mogelijk tegen regenwater worden 
beschermd. Dat kan met UV- en weersbestendige voegband die aan beide zijden 15 mm breder is dan het 
regelwerk. Dit kan eventueel ook met een Rockpanel strook.

Open gevel: verticale voegen

De verticale voegen tussen de panelen zijn gesloten voor wind en regen maar tonen wel een montagevoeg. 

Voor de levensduur van het hout moeten de verticale latten zo goed mogelijk tegen regenwater worden 
beschermd. Dat kan met UV- en weersbestendige voegband. Dit kan eventueel ook met een Rockpanel 
strook. Bij een gesloten voeg hoeft de voegband of de Rockpanel strook niet uit te steken.

Gesloten gevel: verticale voegen

 Ċ Het wordt aanbevolen om Rockpanel plaatmateriaal voor te boren. Voor schroefgaten kan voorgeboord 
worden met een HSS staalboor Ø 3,2 mm (glijpunten Ø 6 mm), nagelgaten kunnen worden voorgeboord 
met Ø 2,5 mm (glijpunt Ø 3,8 mm). 

 Ċ Bij voorboren t.b.v. popnagels in Rockpanel plaatmateriaal wordt een HSS staalboor geadviseerd Ø 5,2 
mm voor vaste punten en een HSS Ø 8 mm voor de glijpunten.

 Ċ Rockpanel adviseert om voor te boren bij de bevestiging van Rockpanel Lines2 10 met 
platkopschroeven of handmatig met ringnagels. Voorboren midden met HSS staalboor Ø 2 mm andere 
punten Ø 3 mm.

Voorboren15 mm15 mm

Houten achterconstructie, verticale voegoplossing

>5 mm

Aluminium achterconstructie, verticale voegoplossing

Houten achterconstructie met gesloten 
en semi-gesloten horizontale voeg

Aluminium achterconstructie met 
gesloten horizontale voeg

Bij dit type gevels wordt de buitengevel als een spouwmuur met een binnen- en buitenblad 
geconstrueerd, waardoor een geventileerde ruimte ontstaat tussen gevelbekleding en isolatie. Twee 
uitvoeringen zijn mogelijk: de open en gesloten uitvoering.

Geventileerde constructies
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In de paragraaf ‘maximale bevestigingsafstanden volgens goedkeuring’ staan de maximaal toegestane 
afstanden van de bevestigingsmiddelen op verticale houten latten of aluminium profielen. Voor specifieke 
toepassingen moeten de achterconstructie en de bevestigingsafstanden altijd nader worden uitgewerkt 
op basis van de actuele projectgegevens, de gekozen Rockpanel producten en de rekenwaarden van de 
sterkte van de paneelverbindingen.

Bevestigingsafstanden

In onderstaande tabel zijn de maximale bevestigingsafstanden gegeven voor een verticale 
achterconstruktie van hout of aluminium volgens de ETA’s van de Rockpanel Durable en Uni platen.

Maximale bevestigingsafstanden volgens goedkeuring

Kijk voor de bevestigingsrichtlijnen van overige Rockpanel producten in de technische productbladen op 
www.rockpanel.nl/documentatie

Bevestiging overige Rockpanel producten

Verlijming van Rockpanel plaatmateriaal dient te gebeuren volgens de voorschriften van de leverancier 
van het lijmsysteem en onder diens toezicht, voorwaarden en garantie.

Verlijmde bevestiging

Indien Rockpanel plaatmateriaal horizontaal wordt toegepast, bijvoorbeeld plafondtoepassing, moet 
het eigen gewicht van Rockpanel plaatmateriaal worden meegenomen in de berekening van de 
bevestigingsafstanden. Als vuistregel kunnen de bevestigingsafstanden met 0,75 worden vermenigvuldigd.

Horizontale toepassingen

Maximale bevestigingsafstanden volgens goedkeuring

Rockpanel Durable 6 mm en 
Rockpanel Uni 6 mm*

Rockpanel Durable 8 mm en
Rockpanel Uni 8 mm*

Type bevestiging Maximale verticale 
asafstand (a)

Maximale horizontale 
asafstand (b)

Maximale verticale 
asafstand (a)

Maximale horizontale 
asafstand (b)

Torx-schroef 300 mm 400 mm 600 mm 600 mm

Ringnagel 300 mm 480 mm 400 mm 600 mm

Blindklinknagel - - 600 mm 600 mm

Lijmsysteem** De overspanning tussen lijmrillen bedraagt voor 8 mm panelen in Durable 
uitvoering maximaal 600 mm (a)*

* Maximale afstanden gelden niet voor Rockpanel Natural, Ply en Lines2.

Rockpanel plaatmateriaal kan worden bevestigd met schroeven. Bij bevestiging op een houten 
regelwerk met behulp van Rockpanel schroeven adviseren wij de platen voor te boren. 

Schroeven

Rockpanel bevestigingsmiddelen

Originele Rockpanel 
schroeven

AfmetingenSpecificaties
 Ċ RVS A4;
 Ċ Leverbaar in elke standaard Rockpanel kleur en op 

aanvraag in elke gewenste kleur;
 Ċ Rockpanel beplating op houten draagconstructies.

d l b dk kop

4,5 35 28 9 T20

Maatwerk op aanvraag mogelijkart. nr: 7122.xxxx

dk

lb

dVerbruik: circa 10 per m2

dk

lb

d

Mini RP schroeven AfmetingenSpecificaties
 Ċ RVS A2;
 Ċ Leverbaar in elke standaard Rockpanel kleur en op 

aanvraag in elke gewenste kleur.

d l b dk kop

4 25 23,5 8 T20

Maatwerk op aanvraag mogelijkart. nr: 7121.xxxx Verbruik: circa 10 per m2

dk

lb

d

Bimetalen 
boorschroeven

AfmetingenSpecificaties
 Ċ RVS A4 bimetaal;
 Ċ Leverbaar in elke standaard Rockpanel kleur en op 

aanvraag in elke gewenste kleur;
 Ċ Aluminium of metalen draagconstructies.

d l b dk kop

5,5 25 25 12 T25

5,5 35 35 12 T25

Maatwerk op aanvraag mogelijkart. nr: 7126.xxxx Vraag naar specifieke toelichting

Verbruik: circa 10 per m2

** Toepassing en bevestigingsafstanden geldt niet voor Rockpanel Uni
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Nagelen kan handmatig of met een luchtdrukhamer.

Nagelen

dk

l

d

Originele Rockpanel 
ringnagels

AfmetingenSpecificaties
 Ċ RVS A4;
 Ċ Leverbaar in elke standaard Rockpanel kleur en op 

aanvraag in elke standaard RAL kleur;
 Ċ Leverbaar op rol (kunststofband 15 graden) of los gestort 

in doos.

d l dk

2,9 32 6

art. nr: 7107.xxxx Maatwerk op aanvraag mogelijk
Verbruik: circa 14 per m2

De Rockpanel platen kunnen met aluminium blindklinknagels op een aluminium achterconstructie worden bevestigd. 
Bij bevestiging met blindklinknagels op een metalen regelwerk wordt (voor)boren met een HSS boor geadviseerd.

Blindklinknagels

d 

dk 

l

Blindklinknagels AfmetingenSpecificaties
 Ċ ALU/RVS A4;
 Ċ Leverbaar in elke standaard Rockpanel kleur en op 

aanvraag in elke standaard RAL kleur.

d l dk klembereik

5 18 14 9,5 - 12 mm

Maatwerk op aanvraag mogelijkart. nr: 7154.RPxx

Tackersysteem GegevensOmschrijving
Deze speciaal door Rockpanel ontwikkelde tackersytemen zijn 
geschikt om een optimale verwerking te verkrijgen van de Rockpanel 
gevelsystemen. 

De tackersystemen zijn te koop en te huur. Advies op aanvraag.

art. nr: 7161.xxxx

Luchtdruk 30 bar

Voor een optimaal eindresultaat adviseert Rockpanel de platen op de juiste afstanden voor te boren met een diameter van Ø 2,5 
mm. Voor het inslaan van nagels adviseert Rockpanel een hamer met nylon of rubber slagvlak.

Handmatig bevestigen

Zorg ervoor dat het type luchtdrukhamer geschikt is voor de gekozen nagel (bijv. de Max Coil Nailer 450). Zorg voor de 
juiste werkdruk: compressor ca. 10 bar en slang naar luchtdrukhamer ca. 7 bar. Druk de luchtdrukhamer stevig en onder 
een hoek van 90° op de plaat, om zodoende dubbelslagen te voorkomen. Test de inslagdiepte vooraf op een Rockpanel 
proefstuk. Nagels die onvoldoende diep zijn ingeslagen kunnen handmatig worden bijgenageld. 

Machinaal bevestigen

Kunststof Rockpanel 
hamer terugslagvrij

GegevensOmschrijving
Kunststof hamer terugslagvrij 40mm met verwisselbare, slijtvaste 
koppen, hoge slagvastheid, stalen middenstuk deels gevuld met stalen 
kogels, daarom terugslagvrij, slageffect 100% hoger dan bij normale 
kunststof hamers.

art. nr: 7164.1005

Gewicht 750 gram

Kop-Ø 40 mm

Lengte 360 mm

High Pressure 
compressor

Vermogen 2,0 PK

Afmetingen 319 x 373 x 574 mm

Gewicht 21 kg

Geluidsniveau 68 dB

Aansluiting 2x High Pressure en 2x 8 Bar

Tankinhoud 9,7 L

Blindklinknageltang 
Accu-tool XL-Go set

GegevensOmschrijving
De blindklinknageltang op accu is voorzien van 
sterke batterijen en kan 500 tot 1000 popnagels 
bevestigen voordat u de batterij weer op moet 
laden. Ideaal voor gevelmontage.

Opties: 
 Ċ een zwaardere 2,8 AH batterij los leverbaar;
 Ċ de slijtdelen zijn ook los verkrijgbaar.

Capaciteit van Ø 2,4 tot 5,0 mm in Aluminium 
en RVS

Gewicht 1,89 kg

Slag 20 mm

Trekkracht > 10.000 N

Batterij 14,4 V Li-Ion

dk

l

d

Mini rabat nagels AfmetingenSpecificaties
 Ċ RVS A4;
 Ċ Standaard ongekleurd op voorraad los gestort in doos 

of op rol.

d l dk

2,1 27 5

Maatwerk op aanvraag mogelijkart. nr: 7107.xxxx
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Omega profiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium legering

Afwerking
Geanodiseerd 
grijs/zwart of 
gepoedercoat

Dikte
2 mm

A: 122 mm
B:  25 mm
C: 40 mm
Lengte: 3 m

Rockpanel profielen

14

Type A: Stoeltjesprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Geanodiseerd of 
gemoffeld in kleur

Dikte
1,1 mm

A: 6, 8 of 10 mm
B:  41,5 mm
C: 30 mm
D: 11,5 mm
Lengte: 3,055 mart. nr: 7176.AXXXXX

ad

c
b

Type B: V-neusprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Geanodiseerd of 
gemoffeld in kleur

Dikte
1,1 mm

A: 13 of 31 mm
B:  30 of 70 mm
Lengte: 3,055 m

art. nr: 7176.BXXXXX

a

b

Type C: Voegafdekprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Geanodiseerd of 
gemoffeld in kleur

Dikte
1,1 mm

A: 6, 8 of 10 mm
B:  17 mm
C:  26 mm
Lengte: 3,055 m

art. nr: 7176.CXXXXX

b

c

a

Type D: Buitenhoekprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Geanodiseerd of 
gemoffeld in kleur

Dikte
1,1 mm

A: 6, 8, 10 of 12 mm
B:  35 mm
Lengte: 3,055 m

art. nr: 7176.DXXXXX

b

a

Type E: Buitenhoekprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Geanodiseerd of 
gemoffeld in kleur

Dikte
1,1 mm

A: 6, 8 of 10 mm
B:  35 mm
C:  15,8 mm
Lengte: 3,055 m

art. nr: 7176.EXXXXX

ca

b

Type F: Hoekaansluitprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Geanodiseerd of 
gemoffeld in kleur

Dikte
1,1 mm

A: 6, 8 of 10 mm
B:  22 mm
C:  10 mm
Lengte: 3,055 m

art. nr: 7176.FXXXXX

b
c

a

Type G: Potdekselhoekprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Geanodiseerd of 
gemoffeld in kleur

Dikte
1,1 mm

A: 30 mm
B:  28 mm
Lengte: 3,055 m

art. nr: 7176.GXXXXX

b

a

Type H: Aansluitprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Geanodiseerd of 
gemoffeld in kleur

Dikte
1,1 mm

A: 6, 8 of 10 mm
B:  20 mm
C: 12 mm
Lengte: 3,055 m

art. nr: 7176.HXXXXX

a

c

b

Type I: Waterkeringsprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Geanodiseerd of 
gemoffeld in kleur

Dikte
1,1 mm

A: 11 mm
B:  15 mm
Lengte: 3,055 m

art. nr: 7176.IXXXXX

a
b

Type J: Plintprofiel Afmetingen*

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Geanodiseerd of 
gemoffeld in kleur

Dikte
1,1 mm

A: 11 mm
B:  9 mm
C:  13 mm
Lengte: 3,055 m
* andere maten op aanvraagart. nr: 7176.JXXXXX

a
b

c

Type K: Startprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Geanodiseerd of 
gemoffeld in kleur

Dikte
1,1 mm

A: 6 mm
B:  60 mm
C:  16 mm
Lengte: 3,055 m

art. nr: 7176.KXXXXX a

c

b

Ventilatieprofiel Afmetingen

Materiaal
PVC

Afwerking
Zwart

Dikte
17 mm

A: 17 mm
B:  65 mm
Lengte: 2,5 m

art. nr: 7191.XXXXX

b

a

Type L: Binnenhoekprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Geanodiseerd of 
gemoffeld in kleur

Dikte
1,2 mm

A: 35 mm
B:  8,5 mm
A: 12 mm
B:  21,7 mm
Lengte: 3,055 mart. nr: 7176.LXXXXX

a

c
d

b
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Rockpanel EPDM 
soft voegband

 Ċ EPDM softband met gemodificeerde cyaanacrylaat lijm;
 Ċ Dikte: 3 mm (reduceerbaar tot 0,5 mm); 
 Ċ Zelfklevend.

Breedte Rol Art. nr Kleur

36 mm 50 meter 7137.020

Zwart60 mm 7137.025

80 mm 7137.026

100 mm 25 meter 7137.027

Zwart110 mm 7137.029

130 mm 7137.038

Zaagblad 
universeel

DiametersOmschrijving
 Ċ Lange levensduur;
 Ċ Weinig tanden, waardoor weinig stof;
 Ċ Geschikt voor extreem slijtende materialen als Eternit, gips, 

glasvezelplaat, Heraklith, Fermacell en steenwolplaten.

 Ċ Ø 125 mm
 Ċ Ø 160 mm
 Ċ Ø 190 mm
 Ċ Ø 210 mm
 Ċ Ø 230 mm
 Ċ Ø 250 mm
 Ċ Ø 300 mmart. nr: 7161.xxxx

In samenwerking met Rockpanel heeft Bostik een Europees gecertificeerd lijmsysteem ontwikkeld dat voldoet aan 
de Europese goedkeuring van Rockpanel en bovendien een brandveilige oplossing is.

Lijmen
Alle onderstaande producten zijn van essentieel belang om het bevestigen van Rockpanel zo soepel mogelijk te doen. 
Weet u niet precies welk product voor uw project nodig is? Neem dan contact met ons op.

Diversen ten behoeve van Rockpanel bevestigen

Rockpanel Easy 
Fix clip

De Easy Fix clip is speciaal ontwikkeld voor het potdekselen van Rockpanel plaatmateriaal 
door middel van een onzichtbare bevestiging. Easy Fix zorgt voor een eenvoudige en 
spanningsvrije montage van de stroken waarbij de juiste randafstand voor de schroeven 
wordt aangehouden.

art. nr: 7167.015

Rockpanel 
Lines2 fix clip

Voor een innovatieve installatie van de Lines2 8 rabatdelen, ontwikkelde Rockpanel een 
clip die de plaatsing niet alleen eenvoudiger maar ook veiliger maakt. De nieuwe clip 
zorgt er voor dat de achterconstructie optimaal wordt geventileerd, waardoor er geen 
vochtopsluiting kan plaatsvinden en de constructie dus extra duurzaam wordt.

art. nr: 7167.019

Kantenlak Blik a 0,75 liter. U kunt de randen van Rockpanel panelen afwerken met een bijpassende 
kleurlak. Leverbaar deels uit voorraad in de standaard Rockpanel kleuren. Ook bruikbaar 
als gewone (water gedragen) bijwerk verf voor andere toepassingen dan enkel Rockpanel.

Bostik Tack-S

Verlijming van Rockpanel gevelplaten. Elastisch, te gebruiken in combinatie met door Bostik geadviseerde primers, tape en 
accessoires. Opgenomen in de goedkeuringen van Rockpanel. Toepassing voor Rockpanel panelen.

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

290 ml patroon 30131414 Wit 8713572031335

600 ml worst 30601078 Wit 8713572033841

Verbruik: circa 50 per 100m2

Bostik Foamtape

Bostik FoamTape is een tweezijdig klevende schuimband met aan één zijde een schutfolie, speciaal ontwikkeld als onderdeel 
van het lijmsysteem van gevelplaten.

Zorgt voor de eerste hechting aan de gevelplaat en garandeert voldoende dikte van de lijmril.

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

25 meter rol 30182771 Zwart 8713572030093

Verbruik: circa 12 per 100m2

Bostik Primer 
MSP

Bostik Primer MSP is een transparant vloeibaar voorstrijkmiddel ter verbetering van de hechting op poreuze ondergronden. 
Ten behoeve van achterzijde Rockpanel paneel

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

500 ml blik 30022080 Transparant 8713572601101

Verbruik: circa 6 per 100m2

Bostik Liquid 1

Niet aggressieve reiniger, geschikt voor het reinigen en ontvetten van de oppervlakte van Rockpanel bevestigingsstrook.

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

1 liter blik 30025380 Transparant 8713572029530

Verbruik: circa 2 per 100m2

Bostik Prep M

Bostik Prep M is een voorbehandeling ter verbetering van de hechting van diverse lijmen en kitten op metalen regels/
achterconstructies.

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

500 ml blik 30022110 Transparant 8713572602207

Verbruik: circa 1 per 100m2

EPDM-tape Soort Lengte Afmeting Art. nr Verpakking

Niet zelfklevend EPDM-tape 40 meter
60 x 0,5 mm 6059743

10 rollen per doos
100 x 0,5 mm 6059744

Zelfklevend EPDM-tape 20 meter
60 x 0,5 mm 6059742

100 x 0,5 mm 6059741

* Indien aan een door Rockpanel gedeclareerde brand reactie klasse voldaan moet worden, is de toepassing van Rockpanel 
EPDM soft voegband essentieel (zie hier onder). Dit als gevolg van de getoetste gebruikers toestand.
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Onzichtbare mechanische 
bevestiging van 
Rockpanel panelen
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Met zelfborende en zelftappende schroeven van 

roestvast staal of koolstofstaal, blindklinknagels en 

het assortiment verankeringsproducten biedt SFS 

intec bevestigingsoplossingen voor alle aspecten van 

de regenwerende gevelbekleding. Het pakket wordt 

gecompleteerd met een reeks toebehoren, vakkundige 

adviezen en service op locatie. U profiteert van maximale 

efficiëntie en zekerheid in elke fase van het bouwproject.

Ontzichtbare montage en snelle installatie

De blinde bevestiger TU-S van SFS overtreft alle bestaande oplossingen voor de onzichtbare bevestiging 
van Rockpanel gevelplaten. Zowel wat betreft verwerking als flexibiliteit. De montage kan zonder speciaal 
gereedschap, door één persoon snel en veilig worden uitgevoerd. In vergelijking tot conventionele blinde 
bevestigers, kan dit tot wel 50% van de installatietijd besparen. Indien nodig kan de blinde bevestiger 
eenmalig worden gedemonteerd zonder speciaal gereedschap. Voor de 11 mm dikke Rockpanel Premium-
panelen is de innovatieve TU-S een ideale oplossing voor elegante, onzichtbare bevestiging.

50% kortere installatietijd

De eigenschappen op een rij

Een eenvoudig boorgat is voldoende: geen conische boorgaten nodig

Snel te verwerken, speciaal gereedschap is niet nodig

Boren direct op de bouwplaats mogelijk

Hoge uittrekwaarde door de gedeelde schroefdraad

Efficiënte en snelle montage met Accu-tool XL-Go

Losdraaien door speling en vibratie niet mogelijk

Overdraait niet tijdens montage

Zeskantkop maakt eenmalige demontage mogelijk

Boor voor met behulp van een 
VHM blindgatboor van Ø 6 mm 
met diepteaanslag.

Plaats de voorgeboorde hanger 
over het gat in de plaat en duw 
de blindbevestiger TU-S erdoor.

Verwijder de pen met een 
GESIPA® powerbird machine in 
combinatie met neusstuk 17/36 
of 17/40.

Stap 1 Stap 2 Stap 3

In drie stappen naar het gewenste resultaat
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Blindklinknageltang 
Accu-tool XL-Go set

GegevensOmschrijving
De blindklinknageltang op accu is voorzien van 
sterke batterijen en kan 500 tot 1000 popnagels 
bevestigen voordat u de batterij weer op moet 
laden. Ideaal voor gevelmontage.

Opties: 
 Ċ een zwaardere 2,8 AH batterij los leverbaar;
 Ċ de slijtdelen zijn ook los verkrijgbaar.

Capaciteit van Ø 2,4 tot 5,0 mm in Aluminium 
en RVS

Gewicht 1,89 kg

Slag 20 mm

Trekkracht > 10.000 N

Batterij 14,4 V Li-Ion

Ontworpen voor gebruik met Rockpanel

Naast de eenvoudige en tijdbesparende verwerking, is de TU-S een veilige oplossing. De bevestiger 
kan tijdens de montage niet overdraaien. Door de radiale uitzetting bij het verwijderen van de trekpen, 
verankert het bedrade gedeelte zich in het plaatmateriaal. Dit resulteert in zeer hoge extractiewaarden.

Het zelfstandig losdraaien/unwinden van de verbinding door speling en vibratie is niet mogelijk. De huls 
is gemaakt van austenitisch roestvrij staal, materiaal DIN 1.4401, klasse A4.

Optimale veiligheid

Producten

TUF-S Bevestiger Specificaties
 Ċ Eenvoudige blindgatboring volstaat – geen conische boorgaten nodig;
 Ċ Snelle verwerking zonder speciaal gereedschap;
 Ċ Boren ook direct op de bouwplaats mogelijk;
 Ċ Efficiënte montage met GESIPA PowerBird® Pro;
 Ċ Draait niet dol.

Type Lengte Diameter Boorgat Verpakking

TUF-S

7 mm

Ø 6 mm 6 mm doos á 500 st.

7,5 mm

8 mm

8,5 mm

9 mm

10 mm

11 mm

12 mm

13 mm

TU-S Hanger Specificaties
 Ċ RVS A4;
 Ċ Ten behoeve van 11 mm Rockpanel Premium-panelen.

TU-S Paneeldikte Plaathaak Boordiepte

TU-S-6x11-A4 11 mm 3 mm 8,5 mm

TU-S-6x13-A4 11 mm 5 mm 8,5 mm

Diepteaanslag Specificaties
 Ċ Universele diepteaanslag.

Schroefmachine Specificaties
 Ċ Krachtige accu voor meer dan 150 schroefverbindingen in Plaatstaal;
 Ċ Elektronische draaimomentuitschakeling voor precieze resultaten, ook zonder diepteaanslag;
 Ċ Onderhoudsvrije EC-motor zonder koolborstels met zeer hoog rendement;
 Ċ Getest voor meer dan 1 miljoen schroefverbindingen;
 Ċ Meer dan 1000 laadcycli per accupack;
 Ċ Extreem licht gewicht;
 Ċ Optimale ergonomie met pistoolhandgreep voor hoge aandrukkracht;
 Ċ Krachtig tot 30 Nm.

Toebehoren
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Richtlijnen voor 
verwerking van
HPL platen
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Voor het monteren van de HPL plaat worden schroeven of 

lijm gebruikt. Er dient een kleine speling tussen de platen 

aangehouden te worden omdat de HPL platen minimaal 

uit kunnen zetten of krimpen. Ook de boorgaten dienen 

iets groter te zijn dan de te gebruiken schroeven. Draai de 

schroeven niet te vast (in verband met de werking van de 

platen) en zorg voor voldoende ventilatie achter de platen. 

De HPL plaat is niet alleen bijzonder sterk, HPL plaat is 

ook makkelijk te bewerken en kan in elk gewenst model 

gezaagd of gefreesd worden.

Soorten achterconstructies

HPL gevelbekledingspanelen moeten altijd geventileerd worden. Ventilatie moet altijd in verticale richting 
plaatsvinden (van beneden naar boven) met inachtneming van de volgende eisen: 
 Ċ Achter de plaat wordt aanbevolen 20-50 mm geventileerde doorgaande spouw te laten. 
 Ċ Aan de boven- en onderzijde van de gevelbekleding moeten ventilatieopeningen aanwezig zijn (ook 

onder en boven raamopeningen). 
 Ċ Het totaaloppervlak van de ventilatieopeningen moet minimaal 50 cm2 per strekkende meter 

gevelbekleding zijn. 
 Ċ Ventilatieopeningen groter dan 10 mm breed dienen te worden voorzien van een ventilatierooster (ter 

voorkoming van het binnendringen van ongedierte).

Ventilatie

HPL panelen moeten worden geïnstalleerd op een achterconstructie die voldoende sterk en permanent 
duurzaam is. De kwaliteit en/of behandeling van de achterconstructie moet voldoen aan de aanbevelingen 
van de certificaathouders en aan de desbetreffende bouwnormen en voorschriften. Achter de plaat wordt 
aanbevolen 20-50 mm geventileerde doorgaande spouw te laten.

Achterconstructie

De panelen kunnen in lengte- en breedterichting uitzetten. Daarom moet voldoende ruimte rondom de 
panelen vrij blijven om een onbelemmerde werking van de panelen te kunnen garanderen.

Werking

Bij het detailleren van de voegen spelen paneel-, montage- en bouwtoleranties een grote rol. In 
combinatie met de werking van de platen is daarom een voegbreedte van 10 mm noodzakelijk. Bij 
toepassing van voegprofielen moet hiermee ook rekening gehouden worden.  Er kunnen open en gesloten 
voegsystemen worden toegepast, zowel voor horizontale als voor verticale voegen.

Voegen
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RVS A4 gevelplaatschroef voor HPL. Indien schroeven van 
4,8 x 38 mm worden gebruikt: 
 Ċ Schroefgaten voorboren in de platen: diameter 8 mm. 
 Ċ 1 fixatiepunt in het midden met diameter 5 mm. 
 Ċ Schroeven in het midden van de boorgaten plaatsen. 
 Ċ Schroeven handvast aandraaien om werking van het 

paneel niet te belemmeren. 
 Ċ Vlakke EPDM-band plaatsen, over volle breedte van 

alle verticale stijlen.

Zichtbare bevestiging met schroeven op een houten achterconstructie

Schroefgat
Fixatiepunt

Het lijmsysteem bestaat uit de volgende artikelen:
 Ċ Bostik PanelTack hoog-elastische lijm;
 Ċ Bostik Primer SX Black primer voor houten draagconstructie;
 Ċ Bostik Primer PanelTack: primer voor metalen draagconstructie;
 Ċ Bostik Easy Prep Wipes of Bostik Primer PanelTack ter voorbehandeling 

lijmzijde gevelpaneel; 
 Ċ Bostik FoamTape 12 x 3 mm ter fixatie van de platen en als afstandhouder.

Lijmen van HPL gevelbekleding

Breng Primer SX Black in één gesloten laag aan. Na het opbrengen minimaal 60 minuten laten drogen. Controleer 
het houtvochtigheid, dit mag max. 18% zijn. Gebruik bij voorkeur geïmpregneerd en gedroogd hout. Indien 
voorgeprimerde latten op de werf vervuild zijn, moeten deze gereinigd worden met Cleaner I of Liquid 1.

Stap 1: houten regelwerk primeren

Na het drogen van de primer verticaal en ononderbroken op de draagconstructie Bostik FoamTape aanbrengen. 
Stevig aandrukken en afsnijden met een scherp mes. Houd voor de juiste plaats en lengte van de tape rekening met 
de afmetingen van de draagstijlen, de afmetingen van de plaat en de benodigde ruimte voor de lijm.

Stap 2: foamtape aanbrengen

De lijmzijde van de gevelplaten voorbehandelen conform de voorschriften. Algemene richtlijn voor HPL Primer 
PanelTack of eventueel Easy Prep Wipes voor verwijdering van o.a. verse kitresten, Liquid 1 gebruiken i.p.v. primers.

Stap 3: voorbehandeling gevelplaat

1
2
3
4

HPL plaat

Bostik foamtape

Lijm

Houten achterconstructie

1

3 2

4

Bevestigen van HPL platen op een houten achterconstructie

Verwijder de schutlaag van de FoamTape. De plaat dient uiterlijk 10 minuten na het aanbrengen van de lijm geplaatst 
te worden. Voordat de plaat de FoamTape raakt is correctie nog mogelijk. Is de plaat eenmaal goed gepositioneerd, 
dan dient men de plaat ter plaatse van de FoamTape licht wrijvend aan te drukken. Corrigeren is nu niet meer 
mogelijk. 

De gevelplaten kunnen zowel in in prefab situatie als op de bouwlocatie verlijmd worden. Houd rekening met de 
volgende verwerkingsvoorwaarden: 
 Ċ Niet voorbehandelen of lijmen als er neerslag valt;
 Ċ Niet voorbehandelen of lijmen bij zeer hoge luchtvochtigheid, bijvoorbeeld bij dichte mist;
 Ċ Voorkom condensvorming op de panelen en draagconstructie;
 Ċ Verwerken tussen +5°C en +30°C;
 Ċ Bij plafondtoepassingen moet de tussenafstand van de draagconstructie tot 75% gereduceerd worden
 Ċ Zorg voor voldoende ventilatie. 

Let op! Raadpleeg de volledige en actuele voorschriften op: www.bostik.nl

Stap 5: plaatsen paneel

De lijm uitsluitend verticaal en 
ononderbroken aanbrengen. Met de speciale 
V-tuit een driehoeksril aanbrengen met 
een breedte en hoogte van 9 mm. Gebruik 
PanelTack voor HPL.

Stap 4: aanbregen paneltacklijm met speciale tuit

1
2
3
4

HPL plaat

Bostik foamtape

Lijm

Aluminium profiel

1
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4

Bevestigen van HPL platen op een aluminium achterconstructie

Raadpleeg altijd uw leverancier

De richtlijnen genoemd in deze catalogus zijn globale richtlijnen. Raadpleeg altijd de 
leverancier van de HPL plaat voor alle informatie.
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Schroeven voor bevestigen van HPL platen

Diameter
5 mm
8 mm
10 mm

Toerental
3000/min.
2000/min.
1500/min.

Aanzet
60-120 mm/min.
40-80 mm/min.
30-60 mm/min.

Voorboren

HSS-boor, tophoek 60-80°: boren met onderlegplaat.

dk

lb

d

HPL gevelplaat 
schroeven

AfmetingenSpecificaties
 Ċ RVS A2/A4;
 Ċ Leverbaar in elke gewenste kleur;
 Ċ HPL en vezelcement op houten draagconstructies.

art. nr lengte RVS soort

7132.xxxx 25 mm A4/316 

7133.xxxx 32 mm A4/316 

7139.xxxx 38 mm A4/316

7142.xxxx 50 mm A2/304

7143.xxxx 60 mm A2/304

d l b dk ad

4,8 25 18 12 T20

4,8 32 24 12 T20

4,8 38 24 12 T20

4,8 50 38 12 T20

4,8 60 48 12 T20

5,5 35 25 12 T20

5,5 45 32 12 T20

5,5 55 38 12 T20

Maatwerk op aanvraag mogelijk

Verbruik: circa 10 per m2

Lijmen voor bevestigen van HPL platen

Bostik Paneltack

Verlijming van HPL-gevelplaten. Tevens geschikt voor metalen of kunststof gevelplaten. Hoogelastisch, te gebruiken in 
combinatie met door Bostik geadviseerde primers, tape en accessoires.

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

290 ml patroon 30131670 Grijs 8713572167102

600 ml worst 30133692 Grijs 8713572027239

Dit heeft u ook nodig:

Primer SX black

Bostik Primer SX Black is een zwart ingekleurd, vloeibaar voorstrijkmiddel ter verbetering van de hechting.

Toepassing voor de voorbehandeling van HPL platen.

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

1 l blik 30023350 Zwart 8713572600203

Easy Prep Wipes

Primerdoekjes voor de achterzijde van HPL platen. Gebruiksklaar, snelle applicatie, geen geknoei of onnodig verlies van 
oplosmiddel. Droogtijd 10 minuten.

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

Doos 10 stuks 30607874 Wit 8713572037429

Bostik Primer PanelTack is een ‘wash primer’ ter verbetering van de hechting.

Toepassing voor de voorbehandeling van HPL platen.

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

500 ml blik 30022111 Transparant 8713572602016

Primer paneltack

Bostik Foamtape

Bostik FoamTape is een tweezijdig klevende schuimband met aan één zijde een schutfolie, speciaal ontwikkeld als onderdeel 
van het lijmsysteem van gevelplaten.

Zorgt voor de eerste hechting aan de gevelplaat en garandeert voldoende dikte van de lijmril.

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

25 meter rol 30182771 Zwart 8713572030093

Verbruik: circa 12 per 100m2
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Omega profiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium legering

Afwerking
Geanodiseerd 
grijs/zwart of 
gepoedercoat

Dikte
2 mm

A: 122 mm
B:  25 mm
C: 40 mm
Lengte: 3 m

HPL profielen

28

Type A: Stoeltjesprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Geanodiseerd of 
gemoffeld in kleur

Dikte
1,1 mm

A: 6, 8 of 10 mm
B:  41,5 mm
C: 30 mm
D: 11,5 mm
Lengte: 3,055 mart. nr: 7176.AXXXXX

ad

c
b

Type B: V-neusprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Geanodiseerd of 
gemoffeld in kleur

Dikte
1,1 mm

A: 13 of 31 mm
B:  30 of 70 mm
Lengte: 3,055 m

art. nr: 7176.BXXXXX

a

b

Type C: Voegafdekprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Geanodiseerd of 
gemoffeld in kleur

Dikte
1,1 mm

A: 6, 8 of 10 mm
B:  17 mm
C:  26 mm
Lengte: 3,055 m

art. nr: 7176.CXXXXX

b

c

a

Type D: Buitenhoekprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Geanodiseerd of 
gemoffeld in kleur

Dikte
1,1 mm

A: 6, 8, 10 of 12 mm
B:  35 mm
Lengte: 3,055 m

art. nr: 7176.DXXXXX

b

a

Type E: Buitenhoekprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Geanodiseerd of 
gemoffeld in kleur

Dikte
1,1 mm

A: 6, 8 of 10 mm
B:  35 mm
C:  15,8 mm
Lengte: 3,055 m

art. nr: 7176.EXXXXX

ca

b

Type F: Hoekaansluitprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Geanodiseerd of 
gemoffeld in kleur

Dikte
1,1 mm

A: 6, 8 of 10 mm
B:  22 mm
C:  10 mm
Lengte: 3,055 m

art. nr: 7176.FXXXXX

b
c

a

Type H: Aansluitprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Geanodiseerd of 
gemoffeld in kleur

Dikte
1,1 mm

A: 6, 8 of 10 mm
B:  20 mm
C: 12 mm
Lengte: 3,055 m

art. nr: 7176.HXXXXX

a

c

b

Type I: Waterkeringsprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Geanodiseerd of 
gemoffeld in kleur

Dikte
1,1 mm

A: 11 mm
B:  15 mm
Lengte: 3,055 m

art. nr: 7176.IXXXXX

a
b

Type J: Plintprofiel Afmetingen*

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Geanodiseerd of 
gemoffeld in kleur

Dikte
1,1 mm

A: 11 mm
B:  9 mm
C:  13 mm
Lengte: 3,055 m
* andere maten op aanvraagart. nr: 7176.JXXXXX

a
b

c

Type L: Binnenhoekprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Geanodiseerd of 
gemoffeld in kleur

Dikte
1,2 mm

A: 35 mm
B:  8,5 mm
A: 12 mm
B:  21,7 mm
Lengte: 3,055 mart. nr: 7176.LXXXXX

a

c
d

b
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HardiePlank® gevelbekleding bestaat uit planken van 

vezelcement, verkrijgbaar in een houtnerfstructuur. 

Geniet van de natuurlijke schoonheid van hout, met 

de voordelen van onverwoestbaar en onderhoudsarm 

vezelcement. HardiePlank® gevelbekleding is verkrijgbaar 

in 21 verschillende kleuren en wordt over de hele gevel of 

plaatselijk aangebracht. Deze gevelbekleding onderscheidt 

zich van vergelijkbare producten door de lange levensduur, 

het eenvoudige montageproces en de uitgebreide 

vormgevingsmogelijkheden.

Algemeen

HardiePlank® gevelbekleding is gemaakt van modern vezelcement, dat bestaat uit Portlandcement, zand, 
cellulose, water en speciale toegevoegde stoffen.

Samenstelling

HardiePlank® gevelbekleding is verkrijgbaar 
in de variant houtstructuur. Wij hebben 
houtstructuur standaard op voorraad in zes 
verschillende kleuren: 

Zes kleuren standaard op 
voorraad

Arctic White

Light Mist

Rich Espresso

Anthracite Grey

Midnight Black

Grey Slate

HardiePlank® gevelbekleding voldoet aan de vereisten van 
Type A Categorie 2 van de norm EN 12467. HardieTrim® sierlijst 
voldoet aan de vereisten van Type A Categorie 1 van de norm 
EN 12467. Beide zijn ingeschaald als niet-brandbaar in klasse 
A2-s1, do conform EN 13501-1 en hebben een CE-markering.

Technische informatie

HardiePlank® gevelbekleding

Dikte 8 mm

Lengte 3600 mm

Breedte 180 mm

Gewicht per stuk 7,4 kg

Dankzij het innovatieve en vooruitstrevende productieproces loopt James Hardie meerdere generaties 
voor op het conventionele vezelcement.
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Voorbereidingen

James Hardie doet geen uitspraken over de eisen met betrekking tot het bevestigen van de onderliggende 
constructie en is niet verantwoordelijk voor het bouwtechnische deel van de montage. HardiePlank® 
gevelbekleding kan op massieve wanden en op lichte bouwwanden worden gemonteerd. Massieve wanden 
zijn meestal gemaakt van beton of metselwerk (met isolatie). Lichte bouwwanden zijn samengesteld uit 
houten of metalen regelwerk, waarbij de ruimtes tussen twee frames met isolatiemateriaal zijn opgevuld.

Onderliggende constructie

Indien gewenst kan er een waterdicht membraan aan de gehele buitenmuur worden bevestigd, 
waarbij de afzonderlijke lagen elkaar ten minste 100 mm overlappen. Zorg ervoor dat de waterdichte 
membranen elkaar zodanig overlappen dat water eventueel naar buiten wegloopt. James Hardie is niet 
verantwoordelijk voor het binnendringen van water.

Dampopen waterdichte folies

De hartafstand is gewoonlijk 600 mm, aflopend naar 500 mm of 400 mm aan de zijkanten van een gebouw, 
bij een gebouwhoogte tot maximaal vier verdiepingen. Vraag advies aan een professionele aannemer om 
de juiste afstanden te berekenen die horen bij de windbelasting.

Onderconstructie

Type frame Hartafstand Bevestigingsmiddelen/
maten (mm)

Hartafstand bevesti-
gingsmiddelen

Max. windbelasting

Houten latten 
(minimaal 25 mm dikte)

600 mm 3,0 x 50 gegalvaniseerde 
RVS-nagels 1

600 mm 1,7 kPa

Houten staanders 600 mm 2,8 x 51 Paslode-nagels  2 
met stalen clip 3

600 mm 2,07 kPa

400 mm 2,8 x 51 x 7 Paslode 
d-kop nagels

600 mm 1,87 kPa

600 mm 2,8 x 51 x 7 Paslode 
d-kop nagels

600 mm 1,33 kPa

2,2 mm dik Nvelop 
aluminium rails, op 
houten balken

600 mm 3,5 x 4 Faynot 
RVS-schroeven 4

600 mm 1,53 kPa

Houten balken 600 mm 4,0 x 35 houtschroeven 5 600 mm 1,40 kPa

(1) Minimale diameter kop 10 mm.
(2) Minimale diameter kop 6,5 mm.
(3) 56 × 28 × 8,5 mm, alleen met voorgeboorde gaten met een diameter van 3 × 3 mm op een hartafstand van 22 mm en 6 mm van de rand.
(4) Schroef met verzonken kop.
(5) Minimale diameter kop 8 mm.

Tussen de gevel en het dragende materiaal moet een ruimte van minimaal 20 mm zitten voor ventilatie. 
Bij de plint, onder het dak en bij deuren en ramen moet er minimaal 10 mm vrije ruimte zijn, zodat de 
ventilatie niet wordt gehinderd. Een ventilatierooster, bij voorkeur van aluminium, voorkomt dat insecten 
en ongedierte door de ventilatiespleet kunnen dringen.

Ventilatie

De tape biedt extra bescherming tegen weersinvloeden en voorkomt dat de tengels 
snel gaan rotten. Niet of plak de tape vast aan de bovenzijde van een tengel en rol 
de tape uit. Trek de tape strak en niet of plak de tape vast over de gehele lengte op 
telkens dezelfde afstand.

Belangrijk: rek de EPDM-tape niet uit omdat deze dan los kan raken van de nietjes. 
De tape dient ca. 10 mm breder te zijn dan de toegepaste latten. Bij verticale 
montage van de HardiePlank® gevelbekleding de horizontale latten geheel 
voorzien van de EPDM-tape.

EPDM-tape

Het hout mag niet minder dan 25 mm dik zijn. Als een frame op een bakstenen of betonnen muur wordt 
bevestigd, gebruik dan dikkere tengels die met afstandschroeven vlak gemonteerd worden.

De tengels moeten netjes uitgelijnd worden. Oneffenheden kunnen na montage namelijk duidelijk 
zichtbaar zijn.

Gekruiste tengels: Als er isolatie moet worden aangebracht, moet de hoofdtengel op een gekruiste tengel 
worden bevestigd zodat er voldoende ventilatie achter de HardiePlank® gevelbekleding mogelijk is. 
De afmetingen van deze tengels moeten ≥ 50 mm × 25 mm zijn, en ze moeten worden vastgezet op een 
hartafstand van ≤ 600 mm tot de hoofdtengel. De locatie van montagepunten
van de kruistengel is afhankelijk van de oneffenheid van de muur. Afstand tussen primaire 
bevestigingspunten ≤ 800 mm

Afvoer
Toevoer



34 James Hardie

HardiePlank® gevelbekleding kan eenvoudig met een nagelpistool worden vastgezet. Voorboren is niet 
nodig. De druk van het pistool moet zo worden ingesteld dat de nagelkop gelijk blijft aan het oppervlak. 
Als de nagel te diep of juist niet diep genoeg eindigt, kan het materiaal beschadigd raken of niet goed 
vastzitten. Gebruik geringde nagels van ten minste 2,8 mm x 45 mm en met een kopdiameter van 6,5 mm. 
Schroeven moeten ten minste 40 mm lang zijn met een diameter van 4 mm en met een plaatverzonken 
kop van 8 mm met freesribbels.

Bevestigen van HardiePlank® gevelbekleding

Bevestig HardiePlank® gevelbekleding met telkens een nagel of 
schroef per verticale tengel. Het midden van de nagel/schroef moet 
ongeveer 25 mm onder de bovenkant van de plank zitten. De afstand 
naar de zijkant van de plank moet ≥ 15 mm zijn.

HardiePlank® voorraad bij XL-Panel

Sommige producten zijn op aanvraag beschikbaar in speciale kleuren. 
Hiernaast vindt u een overzicht van deze kleuren met bijbehorende kleurcode.

Speciale kleuren HardiePlank® en profielen            Speciale kleur Kleurcode

           Woodland Cream WC

           Sail Cloth SC

           Khaki Brown KB

           Cobble Stone CS

           Pearl Grey PG

           Monterey Taupe MT

           Timber Bark TB

           Heathered Moss HM

           Mountain Sage MS

           Soft Green SG

           Boothbay Blue BB

           Evening Blue EB

           Chestnut Brown CB

           Traditional Red TR

           Iron Grey IG

HardiePlank® CEDAR

           Voorraad kleur Kleurcode Art. nr Afmetingen (DxLxB) st./pallet

           Arctic White AW 5671220

8 x 3600 x 180 mm 84

           Light Mist LM 5841220

           Rich Espresso RE 5460122

           Anthracite Grey AY 5420122

           Midnight Black MB 5951220

           Grey Slate GS 5510122

Voorraadproducten per stuk leverbaar. Speciale kleuren op aanvraag leverbaar.

Sym. buiten-
hoekprofiel 

           Voorraad kleur Kleurcode Art. nr Lengte Materiaal

           Arctic White AW 6059814

3000 mm Gepoedercoat aluminium

           Light Mist LM 6059825

           Rich Espresso RE 6059829

           Anthracite Grey AY 6059830

           Midnight Black MB 6059833

           Grey Slate GS 6059834

Sym. binnen-
hoekprofiel 

           Voorraad kleur Kleurcode Art. nr Lengte Materiaal

           Arctic White AW 6059772

3000 mm Gepoedercoat aluminium

           Light Mist LM 6059783

           Rich Espresso RE 6059787

           Anthracite Grey AY 6059788

           Midnight Black MB 6059791

           Grey Slate GS 6059792

Aansluitprofiel            Voorraad kleur Kleurcode Art. nr Lengte Materiaal

           Arctic White AW 6059751

3000 mm Gepoedercoat aluminium

           Light Mist LM 6059762

           Rich Espresso RE 6059766

           Anthracite Grey AY 6059767

           Midnight Black MB 6059770

           Grey Slate GS 6059771

Eindprofiel            Voorraad kleur Kleurcode Art. nr Lengte Materiaal

           Arctic White AW 6059797

3000 mm Gepoedercoat aluminium

           Light Mist LM 6059807

           Rich Espresso RE 6059794

           Anthracite Grey AY 6059795

           Midnight Black MB 6059813

           Grey Slate GS 6059796

James Hardie profielen

Ventilatieprofiel Materiaal Art. nr Lengte

25 mm blank aluminium (eenzijdig geperforeerd) 5300185

3000 mm38 mm blank aluminium (eenzijdig geperforeerd) 5300186

50 blank aluminium (eenzijdig geperforeerd) 5300187

Zwart aluminium 30 x 50 mm (volledig geperforeerd) 6059837
2500 mm

Zwart PVC 30 x 50 mm (volledig geperforeerd) 6059838
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Overige toebehoren

ColourCoatTM 
Edge Coating
0,5 liter

           Voorraad kleur Kleurcode Art. nr Verbruik

           Arctic White AW 5300148

10 m2 per liter

           Light Mist LM 5300138

           Rich Espresso RE 5300426

           Anthracite Grey AY 5300423

           Midnight Black MB 5300149

           Grey Slate GS 5300425

ColourCoatTM 
gevelplaat-
schroef

           Voorraad kleur Kleurcode Art. nr Afmeting Materiaal st./doos

           Arctic White AW 6059700

4,8 x 38 mm RVS A4/316 100

           Light Mist LM 6059710

           Rich Espresso RE 6059714

           Anthracite Grey AY 6059715

           Midnight Black MB 6059718

           Grey Slate GS 6059719

ColourCoatTM 
platkop geringde 
nagel

           Voorraad kleur Kleurcode Art. nr Afmeting Materiaal st./rol

           Arctic White AW 6059720

2,9 x 50 mm RVS A4 200

           Light Mist LM 6059731

           Rich Espresso RE 6059735

           Anthracite Grey AY 6059736

           Midnight Black MB 6059739

           Grey Slate GS 6059740

Zelfborende 
schroef

Kleur Art. nr Afmeting Materiaal st./doos

RVS 6059748 4,2 x 45 mm RVS A2 100

Platkop geringde 
nagel ongekleurd

Kleur Art. nr Afmeting Materiaal st./rol

RVS 6059747 2,9 x 50 mm RVS A4 200

EPDM-tape Soort Lengte Afmeting Art. nr Verpakking

Niet zelfklevend EPDM-tape 40 meter
60 x 0,5 mm 6059743

10 rollen per doos
100 x 0,5 mm 6059744

Zelfklevend EPDM-tape 20 meter
60 x 0,5 mm 6059742

100 x 0,5 mm 6059741

HardieClip® Materiaal Dikte Art. nr st./zak

Staal 0,5 mm 5300156 100

Gecko 
montagehulp

Beschrijving Art. nr Verpakking

Maakt het monteren gemakkelijker en zorgt voor de juiste overlap 5000015 Set van 2

HardieGuillotine® 
snijmes

Beschrijving Art. nr Verpakking

Snijden van HardiePlank® zonder fijnstof 5300157 1 stuk

Hardieblade® 
zaagblad

Beschrijving Afmeting Art. nr Verpakking

Speciaal ontworpen om stofvorming tegen te gaan
ø 160 mm 5300163

1 stuk
ø 190 mm 5300164

Ventilatie clip Beschrijving Afmeting Art. nr Verpakking

Geschikt voor dikte 6 en 8 mm beplating P6-8 6059749 Emmer á 
25 stuks

Nylon hamer 
terugslagvrij

Beschrijving Art. nr Verpakking

40 mm met verwisselbare slijtvaste koppen, hoge slagvastheid, stalen middenstuk met 
hoog slageffect 6059746 1 stuk
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Richtlijnen voor 
verwerking 
houten gevelbekleding
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Houten gevelbekleding is een van de meest traditionele 

manieren om een gevel te bekleden en geeft een woning 

of gebouw een warme en natuurlijke uitstraling. Er is een 

breed scala aan soorten, kleuren en structuren. Het is 

mogelijk om verschillende houtsoorten en uitvoeringen te 

combineren, zodat een uniek resultaat gegarandeerd is. Bij 

voorkeur dient de gekozen houtsoort een grote weerstand 

te hebben tegen houtaantasters, ofwel een hoge natuurlijke 

duurzaamheid te hebben of de houtsoort moet goed te 

verduurzamen zijn.

Aanbrengen regelwerk
Voor het regelwerk waarop de gevelbekleding bevestigd wordt, adviseert men hout met een natuurlijke 
duurzaamheid van, of verduurzaamd tot, klasse 1 of 2 te gebruiken. De dikte is mede afhankelijk van de 
minimale nagel- of schroeflengte die nodig is om de delen te bevestigen. De indringing van de nagel of 
schroef in het regelwerk dient minimaal 1,5 maal de dikte van het te bevestigen profiel te zijn.
Wanneer voor de brandvoortplanting eisen worden gesteld aan een gevel anders dan brandklasse D, 
volgens NEN-EN 13501-1 dan moet niet alleen de gevelbekleding, maar ook het achterhout voldoen aan de 
betreffende brandvoortplantingsklasse.

Breng, om te voorkomen dat vocht bij het binnenspouwblad kan komen, een waterkerende 
dampdoorlatende folie achter het regelwerk aan. Bij een open gevelbekledingssysteem dient deze folie 
uv-bestendig te zijn, over het algemeen zwart of donkergrijs. Zorg dat er overal voldoende ruimte tussen 
buitenbekleding en folie is (>15mm). 

De regels, waar de gevelbekleding aan bevestigd wordt, worden bevestigd aan het achterliggende hout 
met bevestigingsmiddelen die een weerstand tegen aantasting door corrosie hebben zoals verzinkt staal 
of RVS. De regelafstand is maximaal hart op hart 60 cm maar aangeraden wordt 40 cm aan te houden. 
Breng ter plaatse van ontmoetingen in de lengte-inrichting van gevelbekledingsprofielen bij voorkeur twee 
regels aan.

Het is van belang dat er zich achter de bekleding geen vocht ophoopt. Daarom moet de spouw achter de 
buitenbekleding in alle gevallen voldoende worden geventileerd met buitenlucht. Zorg zowel aan de boven 
als onderzijde van de gevel voor circa 200mm ventilatieopening per m2 gevelbekleding. 

Bij een horizontale bekleding wordt de ventilatie verzorgd tussen het verticale regelwerk dat op de 
achterliggende stijlen is bevestigd. Bij verticale bekleding wordt de ventilatie verzorgd door op het 
verticale regelwerk een horizontaal regelwerk aan te brengen. De horizontaal bevestigde regels aan de 
bovenzijde naar binnen toe af te schuinen 
onder een hoek van minimaal 15˚ (max 30˚), 
zodat het vocht wegloopt van de bekleding 
en kan vallen in de vrije spouw. Dit om 
vochtaftekening op de gevelbekleding te 
voorkomen.  

Goede ventilatie zorgt ervoor dat insecten 
niet in de spouw dringen maar aangeraden 
wordt om ventilatieprofielen toe te passen.

Voorbeeld van horziontale bevestiging
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De geprofileerde houten delen worden op de regels bevestigd met RVS A4 geringde nagels of schroeven 
(lenskop of bolkop). Nagels en schroeven van andere metalen kunnen zwarte strepen geven. Nieten of 
T-nagels zijn niet toegestaan. Let erop dat de koppen van de nagels of schroeven op het oppervlak van 
het houten deel blijven liggen. Dit kan houtaantasting en vervuiling tot gevolg hebben. Ten slotte zijn de 
details van doorslaggevend belang voor een duurzaam en fraai resultaat.

Per steunpunt wordt per deel één bevestigingsmiddel aangebracht, als volgt:
 Ċ Rabatdelen        25 mm uit de onderzijde
 Ċ Potdekselwerk/Bevelsiding      30 mm uit de onderzijde
 Ċ Zweeds rabat       45 mm uit de onderzijde
 Ċ Channelsiding/Schroten       25 mm uit de kant
 Ċ Opdekwerk volgens tekening hieronder
 Ċ Opdekwerk gelijke delen volgens tekening hieronder
 Ċ Open gevelbekleding volgens tekening hieronder

Voorbeelden van een verticale bevestiging

Aanbrengen van de gevelbekleding 

max. 600 mm> 50 mm

< 120 mm

max. 600 mm> 50 mm

> 15 mm

> 15 mm

< 120 mm

Rabatdelen, Zweeds rabat, schroten en open 
gevelbekleding
 Ċ Geringde nagels: minimaal 2,5 x de dikte van het 

te bevestigen deel
 Ċ Schroeven: minimaal 2 x de dikte van het te 

bevestigen deel.

Potdeksel- en opdekwerk
 Ċ Geringde nagels: minimaal 3,5 x de dikte van het 

te bevestigen deel
 Ċ Schroeven: minimaal 3 x de dikte van het te 

bevestigen deel.

Lengte van de bevestigingsmiddelen bij:

 Ċ Om kopscheuren te voorkomen, is het aan te raden de delen aan de uiteinden van de profielen voor te 
boren. Zeker bij gemodificeerd hout en hardere houtsoorten wordt dit ten zeerste aangeraden. 

 Ċ Met het oog op eventueel zwellen moeten de delen niet strak op elkaar worden geplaatst, maar met 
enige speling (3 - 4 mm) in de breedte worden aangebracht. Dit voorkomt tevens vuilstrepen.

 Ċ De delen 7-10 mm vrijhouden van aansluitende constructieonderdelen. Ook bij onderlinge 
ontmoetingen van gevelbekledingsprofielen circa 7-10 mm ruimte houden tussen de delen. Voorzie de 
kopse kanten van een houtsealer.

 Ċ Bij ontmoetingen van verticaal aangebrachte gevelbekleding de profielen afschuinen, waardoor een 
afdruiprand ontstaat. Bij ontmoetingen circa 7-10 mm ruimte houden tussen de delen.

 Ċ Laat tussen hout en maaiveld een afstand van minimaal 200, maar liever 300 mm. Hierdoor blijft het 
hout vrij van opspattend vocht en vuil. Bij harde, vlakke afwerkingen kan vocht en vuil zelfs hoger 
opspatten. Een grindkoffer wordt daarom aanbevolen. Eventueel kunt u beneden de 300-500 mm extra 
duurzame delen toepassen, die bovendien gemakkelijk te vervangen zijn (tek. 10).

 Ċ Voorkom inwatering in kops hout van verticaal aangebrachte gevelbekledingsprofielen door het 
toepassen van een afschuining of een Z-profiel. Behandel de kopse einden met een houtsealer. Houd 
bij toepassing van afdekprofielen rekening met de benodigde ventilatieruimte.

 Ċ De onderste regel of kopse kanten aan de onderzijde naar binnen toe afschuinen, zodat een 
afdruiprand ontstaat.

 Ċ Let op dat dat beëindigingen van het (verticale) geveldeel niet meer dan 30 cm van de achterregel 
bedragen om het uitstaan in de gevel te voorkomen. Plaats zo nodig een extra regel om het uiteinde 
alsnog te bevestigen.

Overige aanbevelingen 

Raadpleeg altijd uw leverancier

De richtlijnen genoemd in deze catalogus zijn globale richtlijnen. Raadpleeg altijd de 
leverancier van de houten gevelbekleding voor alle informatie.
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Nagelen kan handmatig of machinaal met een luchtdrukhamer.

Nagels

Tackersysteem GegevensOmschrijving
Het XL-Panel tackersysteem is geschikt voor een optimale verwerking 
van gevelbekledingpanelen onder alle omstandigheden.  

De tackersystemen zijn te koop en te huur. Advies op aanvraag.

art. nr: 7161.xxxx

Gewicht 2,0 kg

Capaciteit 200 nagels

Werkdruk 8 bar

Nagel lengte 25 tot 65 mm

Nagel dikte 2,3 tot 2,9 mm

Machinaal bevestigen

Handmatig bevestigen

Kunststof hamer 
terugslagvrij

GegevensOmschrijving
Kunststof hamer terugslagvrij 40mm met verwisselbare, slijtvaste 
koppen, hoge slagvastheid, stalen middenstuk deels gevuld met stalen 
kogels, daarom terugslagvrij, slageffect 100% hoger dan bij normale 
kunststof hamers.

art. nr: 7164.1005

Gewicht 750 gram

Kop-Ø 40 mm

Lengte 360 mm

Houten gevelbekleding bevestigen
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EPDM-tape Soort Lengte Afmeting Art. nr Verpakking

Niet zelfklevend EPDM-tape 40 meter
60 x 0,5 mm 6059743

10 rollen per doos
100 x 0,5 mm 6059744

Zelfklevend EPDM-tape 20 meter
60 x 0,5 mm 6059742

100 x 0,5 mm 6059741

Voor het bevestigen van houten gevelbekleding raden wij Zweeds rabat schroeven aan.

Schroeven

Profielen

EPDM-tape

b

a

a

bBinnenhoekprofiel D25 Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
In kleur

Dikte
1,5 mm

A: 25 mm
B:  30 mm
Lengte: 3 m

art. nr: 7179.XXXX

a

ab

b

Symmetrisch buitenhoekprofiel D25 Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
In kleur

Dikte
1,5 mm

A: 25 mm
B:  29 mm
Lengte: 3 m

art. nr: 7179.XXXX

dk

l

d

Zweeds rabat 
schroeven

AfmetingenSpecificaties
 Ċ RVS A4;
 Ċ Freesribben onder de kop;
 Ċ Bevestiging van Zweeds rabat;
 Ċ Voorzien van een uniek snijpunt;
 Ċ Kleur: standaard zwart, anders op aanvraag.

d l dk kop

6 50 9,5 T25

6 70 9,5 T25

art. nr: 7147.xxxx

dk

l

d

Platkop colorcoat 
ringnagels

AfmetingenSpecificaties
 Ċ RVS A4;
 Ċ Leverbaar op aanvraag in elke gewenste kleur;
 Ċ Leverbaar op rol (kunststofband 15 graden) of los gestort 

in doos.

d l dk

2,9 25 6

2,9 32 6

2,9 40 6

2,9 50 6

2,9 65 6art. nr: 7110.xxxx

dk

l

d

Bolkop colorcoat 
ringnagels

AfmetingenSpecificaties
 Ċ RVS A2 (op aanvraag ook leverbaar in RVS A4);
 Ċ Leverbaar op aanvraag in elke gewenste kleur;
 Ċ Leverbaar op rol (kunststofband 15 graden) of los gestort 

in doos.

d l dk

2,6 40 6

2,6 45 6

2,6 50 6

2,6 65 6

art. nr: 7110.xxxx
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Ventilatieprofielen
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Een geperforeerd profiel om geventileerde gevels te 

ventileren en tevens af te sluiten van dieren zoals vogels, 

knaagdieren en grote insecten om schade te voorkomen. 

De ventilatieprofielen zijn geschikt voor alle geventileerde 

gevels en daken.

De tweezijdig geperforeerde ventilatieprofielen 
zijn gemaakt van aluminium (60% geperforeerd) 
of hard-PVC (50% geperforeerd). De hoge 
UV-bestendigheid van de hard-PVC-variant 
voorkomt materiaalmoeheid en breuk. Dankzij de 
perforatie van tenminste 50% wordt aan de DIN 
4108 deel 3 (vrije ventilatieopening) voldaan.

Technische gegevens

Aluminium ventilatie profielen

Materiaal Zeewaterbestendig aluminium (SF-Cu)

Geperforeerd > 50% dubbel

Dikte 0,8 mm

Kleur Standaard blank aluminium, kleur op aanvraag

PVC kunststof ventilatie profielen

Materiaal Weerbestendig, schokbestendig, UV-
gestabiliseerde halfharde kunststof

Geperforeerd Circa 50% enkel

Dikte 1,5 mm

Kleur Standaard zwart, kleur op aanvraag

Breedte Luchtdoorlaingsoppervlak per meter

30 mm 131 cm2

50 mm 230 cm2

60 mm 296 cm2

70 mm 329 cm2

90 mm 429 cm2

100 mm 494 cm2

10.00 mm

2.00 mm8.00 mm

4.50 mm 6.50 mm

Art. nr Hoogte Breedte Lengte Kleur

7182.XL3030(Z) 30 mm 30 mm

2500 mm Blank aluminium of zwart gemoffeld

7182.XL3040(Z) 40 mm

7182.XL3050(Z) 50 mm

7182.XL3060(Z) 60 mm

7182.XL3070(Z) 70 mm

7182.XL30100(Z) 100 mm

7182.XL30120(Z) 120 mm

7182.XL5070(Z) 50 mm 70 mm

Art. nr Hoogte Breedte Lengte Kleur

7182.XLP3030Z 30 mm 30 mm 2500 mm Zwart PVC

7182.XLP3050Z 50 mm

7182.XLP3060Z 60 mm

7182.XLP3090Z 90 mm

7182.XLP30100Z 100 mm
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Hoge kwaliteit 
waterslagen en 
zetwerk
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Onze waterslagen kenmerken zich door een breed 

spectrum aan toepassingsmogelijkheden voor zowel 

woningbouw als utiliteitsbouw. De aluminium waterslagen 

zijn niet alleen functioneel, maar hebben ook een grote 

esthetische waarde. Ze worden steeds vaker toegepast in 

architectonische projecten. Onze waterslagen zijn standaard 

leverbaar in verschillende breedtematen en 3 meter lang. 

Op maatwerk tot 6 meter lang leverbaar.

Onze waterslagen zijn standaard leverbaar in de volgende breedtematen:

XL-waterslagen kenmerken zich door de zeer stabiele uitvoering. Daarnaast zijn ze ook nog eens eenvoudig 
te monteren, doordat ze standaard voorzien zijn van bevestigingsgaten. De waterslagen hebben een 
standaard afschot van 5°. XL-Panel heeft alles in huis om uw project met waterslagen tot een succes te 
maken. Heeft u een specifieke afmeting nodig die niet standaard is? Ook dat is geen enkel probleem. 
Wij produceren maatwerk waterslagen met een maximale lengte van 6 meter, conform uw tekening en 
specificaties. Zo kunnen we u altijd van dienst zijn. 

 Ċ 50 mm
 Ċ 70 mm
 Ċ 90 mm
 Ċ 110 mm
 Ċ 130 mm

 Ċ 150 mm
 Ċ 165 mm
 Ċ 180 mm
 Ċ 195 mm
 Ċ 210 mm

 Ċ 225 mm
 Ċ 240 mm
 Ċ 280 mm
 Ċ 320 mm
 Ċ 360 mm

 Ċ Standaard afschot van 5°;
 Ċ Standaard leverbaar in lengte van 3 meter, maatwerk op 

aanvraag tot max. 6 meter leverbaar;
 Ċ Voorzien van bevestigingsgaten h.o.h. 350 mm;
 Ċ Leverbaar met een zichtzijde van 40 mm;
 Ċ Leverbaar in iedere gewenste RAL-kleur;
 Ċ Leverbaar met antidreun-folie;
 Ċ Leverbaar met alle hulpmiddelen uit voorraad; 
 Ċ Op aanvraag worden de standaard S15 kopschotjes bijgeleverd.

Alle eigenschappen

Onze standaard waterslagen

BREEDTE

40

5º 25

Kopschot S15
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Alle onderdelen ten behoeve van de waterslagen verwerking. 

Toebehoren voor de waterslagen (5° afschot)

Kopschot S15

Kopschot S15 is een aluminium kopschot, geschikt voor alle gangbare aansluitingen aan o.a. hout, 

plaatmateriaal metselwerk, beton. Dit kopschot wordt over de waterslag geschoven en  sluit hier 

naadloos op aan. Kopschotjes speciaal voor stucwerk zijn ook leverbaar op aanvraag.

17

17
57

,5

VHG BU

Koppelplaat ten behoeve van buitenhoeken.
25

35

6

VHG BI

Koppelplaat ten behoeve van binnenhoeken.
25

35

6

Koppelplaat VH

Koppelplaat VH is een solide verbindingsprofiel uit aluminium. Hiermee sluiten twee lengtedelen perfect 

op elkaar aan. De koppelplaat dekt tevens de bovenzijde en de zichtzijde van de waterslag af. Hierdoor kan 

een waterdichte koppeling tussen twee lengtedelen worden gerealiseerd.

32

6

Anker SO

Anker SO is een anker voor thermische gevelisolatie. Dit anker uit aluminium plaat wordt op maat 

geproduceerd. Tevens is anker SO voorzien van twee bevestigingsgaten. Bij bestelling dient de exacte 

hoogte- en breedtemaat worden aangegeven.

3

25

Anker 40/90

Anker SH40 is een anker voor montage op metselwerk, beton etc.. Het zorgt voor stabiele montage van 

de waterslag en verankert de waterslag op de ondergrond. Anker SH40 wordt op maat geproduceerd uit 

aluminium plaat. Tevens is anker SH40 voorzien van twee bevestigingsgaten.

3

40

XL-Panel is uw partner voor al uw zetwerk: 
van maatwerk waterslagen tot muurafdekkers 
op maat. Neem contact met ons op om te 
bespreken wat voor uw project nodig is en wat 
de mogelijkheden zijn. We helpen u graag!

Voor al uw maatwerk zetwerk

info@xl-panel.nl 0314 668 562
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XL-Panel
Shop-concept

50

Wij bieden een shop-concept aan waardoor uw klant 

op één plek in uw winkel alle materialen vindt om een 

gevelbekleding te monteren. Het concept wordt grotendeels 

afgestemd op uw gevelbekledingsmaterialen die u vanuit 

uw voorraad levert. Denk aan bijvoorbeeld Rockpanel, HPL 

platen, vezelcement en houten gevelbekleding. 

In het concept kunnen o.a. schroeven op kleur, nagels blank 

en op kleur, lijmsystemen en EDPM worden opgenomen.

Met het XL-Panel shop-concept biedt u uw klanten gemak. Op een aantal meter kunt u uw klant 
ontzorgen wat betreft de toebehoren voor het verwerken van gevels. 

Een concept voor alle gevel toebehoren

Zo kunt u uw shop-concept inrichten:

De voordelen op een rij

Gemak voor uw klant

Eigen invulling geven aan uw voorraad

Omloopsnelheid

Shop-concept wordt door ons op locatie ingericht

Makkelijk bestellingen combineren

Alle producten voorzien van barcodes & EAN nummers

Makkelijk aan te passen naar assortimentswijzigingen

Neem contact met ons op om uw shop-concept samen te stellen
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Topalit 
vensterbanken

52

Topalit Mono
Standaard op voorraad

De vensterbanken hebben een neushoogte 
van 40 mm en een standaard lengte van 
5600 mm.
De standaard breedtes beginnen bij 100 
mm en lopen met 50 mm op tot 450 mm.

De vensterbanken zijn ook leverbaar met 
een dubbele neus in een breedte van 500 
mm.

Art. nr: 0131.xxxx

40

100
450

24

17,5 ±1

±1

±1

40

500

2424

17,5 ±1

±1

±1

De Topalit Mono vensterbanken zijn in 18 verschillende kleuren leverbaar, zoals hieronder visueel getoond 
wordt. Qua oppervlakestructuur zijn er drie mogelijkheden: fijnstructuur hout, fijnhamerslag en glad 
(zijdemat).

Altijd de juiste kleur

Beech 0011 Oak 0044 Atacama Cherry 0222 Tilia Tree 0220 Wenge 0006 Pure White 0406

Weiẞ 0001 Cremeweiẞ 0056 Antracite 0074 Travertin 0080 Granit 0067 Dark Slate 0231

Brushed Silver 0021 White Marmor 0070 Marmor Hell 0008 Balota 0119 Black 0090
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Topalit maakt het u makkelijk
Topalit biedt u onderstaande services aan waarmee u tijd en kosten kunt besparen op de 
bouwplaats: 

 Ċ Afkorten op specificatie;
 Ċ Kopse kanten lamineren;
 Ċ Verstek zagen;

 Ċ Op breedte zagen;
 Ċ Inkepingen maken;
 Ċ Op specificatie merken van vensterbanken.

Zijdelingse 
afsluitkappen

Omschrijving
Afsluitkappen leverbaar in klassieke rechte afdekkappen van 505 mm of in de vorm van een vensterbank van 300 mm. 
In de kleuren wit, puur wit, crème en grijs.

Laminaatstrook Omschrijving
Op maat gesneden (45 x 510 mm) of als rol (25 strekkende meter).

Toebehoren voor monteren van Topalit vensterbanken

Onschadelijk volgens LFGB 
certificering

30 jaar garantie
op alle Topalit binnenvensterbanken

Bestand tegen UV-licht
resistent tegen UV-stralen

Hittebestendig
tot 180 °C

Naadloos oppervlak

Breuk- en slagvast
ongevoelig voor zelfs de
ruwste behandeling

Bestand tegen bouwvocht
Vormbestendig door hoog verdichte
materiaalkern met hoof harsaandeel

Milieuvriendelijk
Topalit binnenvensterbanken zijn natuurproducten
en recyclebaar

XD oppervlak 
Alle decors standaard
met het innovatieve XD oppervlak

PEFC-gecertificeerd 
Hout wordt uitsluitend door PEFC-gecertificeerde
leveranciers en uit duurzaam
beheerde bossen gebruikt

E1-gecertificeerd
Topalit binnenvensterbanken voldoen aan
de hoogste emissienormen

Eigenschappen Topalit vensterbanken
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Fermacell producten 
voor verwerken vloer- 
en plafondplaten

56

Snelbouw schroeven Afmeting Verpakking Art. nr EAN nr

3,9 x 30 mm Doos 250 st. 79021 4007548001663

3,9 x 30 mm

Doos 1000 st.

79011 4007548001601

3,9 x 40 mm 79047 4007548014021

3,9 x 55 mm 79053 4007548014014

Voor de bevestiging van de 

Fermacell Gipsvezelplaten 

op houten en metalen 

onderconstructies in wand- en 

plafondtoepassingen.

Snelbouw schroeven
met boorpunt

Afmeting Verpakking Art. nr EAN nr

3,5 x 30 mm Doos 1000 st. 79052 4007548014045

Voor de bevestiging van de 

Fermacell Gipsvezelplaten 

op versterkte metalen 

onderconstructies in wand- en 

plafondtoepassingen.

Schroeven op band Afmeting Verpakking Art. nr EAN nr

3,9 x 30 mm
Doos 1000 st. (50x20)

79049 4007548014007

3,9 x 40 mm 79235 4007548018616

Voor de bevestiging van de 

Fermacell Gipsvezelplaten 

op houten en metalen 

onderconstructies in wand- en 

plafondtoepassingen.

Snelbouw schroeven 
(vloer)

Afmeting Verpakking Art. nr EAN nr

3,9 x 19 mm Doos 250 st. 79020 4007548001656

3,9 x 19 mm Doos 1000 st. 79010 4007548001595

3,9 x 22 mm Doos 250 st. 79024 4007548001694

3,9 x 22 mm Doos 1000 st. 79013 4007548001625

Voor de bevestiging van de Fermacell 

vloerelementen. Afmeting 19 mm voor 

vloerelementen van 20 mm, afmeting 

22 mm voor vloerelementen groter dan 

20 mm.

Powerpanel H2O 
schroeven

Afmeting Verpakking Art. nr EAN nr

3,9 x 35 mm
Doos 500 st.

79120 4007548005531

3,9 x 50 mm 79122 4007548005548

Fermacell PowerPanel H2O schroeven 

zijn corrosievaste schroeven voor 

enkele beplating (35 mm) of tweelaagse 

beplating Fermacell PowerPanel H2O 

(50 mm).

Powerpanel H2O 
schroeven boorpunt

Afmeting Verpakking Art. nr EAN nr

3,9 x 40 mm Doos 250 st. 79121 4007548005555

Fermacell PowerPanel H2O schroeven 

zijn corrosievaste schroeven voor 

bevestiging van Fermacell PowerPanel 

H2O op versterkte onderconstructies van 

metaal.

Powerpanel (vloer) 
snelbouwschroeven

Afmeting Verpakking Art. nr EAN nr

3,9 x 23 mm Doos 500 st. 79130 4007548005425

De Powerpanel H2O schroeven zijn 

ontwikkeld voor de bevestiging van 

Powerpanel H2O vloerelementen.

Duo voegenlijm Hoeveelheid Verpakking Art. nr EAN nr

900 gram koker 79301 4007548015288

Mengbuis per stuk 79302 4007548015295

Deze lijm wordt gebruikt voor het vullen 

en opnieuw lijmen van gescheurde 

voegen. Tijdens het uithardingsproces 

schuimt de lijm niet op en in 

uitgeharde/afgebonden toestand is de 

lijm taai en hard.

Montagelijm (vloer) Hoeveelheid Verpakking Art. nr EAN nr

1 kg Fles greenline 79225 4007548014403

1 kg Fles 79022 4007548001670

Vloerelementen montagelijm is een 

ééncomponentenlijm op polyurethaan 

basis. De lijm is geschikt voor 

het verlijmen van (Powerpanel) 

vloerelementen. Greenline is 

niet geschikt voor Powerpanel 

vloerelementen.

Montagelijm (vloer) Hoeveelheid Verpakking Art. nr EAN nr

310 ml Koker greenline 79224 4007548014397

310 ml Koker 79023 4007548001687

Om een optimale voegverbinding 

te verkrijgen, dienen Fermacell 

Gipsvezelplaten uitsluitend te worden 

verlijmd met de speciale Fermacell 

Voegenlijm.
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Buiten- en binnen-
hoek

Soort Verpakking Art. nr EAN nr

Buitenhoek Set 2 st. 79138 4007548014854

Binnenhoek Set 2 st. 79139 4007548014861

Voor een gegarandeerde afdichting in de 

badkamer, in combinatie met vloeibare 

folie en afdichtband.

Kant en klaar finish Hoeveelheid Verpakking Art. nr EAN nr

3 liter Emmer 79007 4007548005937

10 liter Emmer 79002 4007548002158

Kant-en-klaar finish kan direct vanuit 

de emmer worden verwerkt en is 

geschikt als voegfinish én volvlakse 

fijnplamuur. Na het opbrengen kan het 

materiaal worden afgestreken met een 

spachtelmes.

Vloeibare folie Hoeveelheid Verpakking Art. nr EAN nr

5 kg Emmer 79071 4007548005081

20 kg Emmer 79072 4007548005098

Deze vloeibare folie is voor het verticaal 

en horizontaal afdichten in sanitaire 

ruimtes. Deze vloeibare folie wordt in 

vochtige ruimten aangebracht over de 

Fermacell Afdichtband.

Powerpanel HD 
wapeningslijm

Hoeveelheid Verpakking Art. nr EAN nr

2,5 liter Emmer 79056 4007548003735

Fermacell PowerPanel HD Wapeningslijm 

voor over de wapeningsband en het 

dichten van schroefgaten.

Afdichtband (12 cm 
breed)

Hoeveelheid Verpakking Art. nr EAN nr

5 meter Rol 79069 4007548005067

50 meter Rol 79070 4007548005074

Vezelversterkte gelamineerde, speciaal 

elastomeer band. Voor afdichtingen van 

hoeken en overbruggen van naden en 

aansluitingen in sanitaire ruimtes.

Wandmachet voor 
douche- en badkranen

Hoeveelheid Verpakking Art. nr EAN nr

Set 2 st. Set 79068 4007548005104

Fermacell Wandmanchet is een elastisch 

manchet voor het duurzaam afdichten 

van leidingdoorvoeren.

Gaasband AK 60 mm 
breed zelfklevend

Hoeveelheid Verpakking Art. nr EAN nr

45 meter Rol 79028 4007548004169

Fermacell zelfklevende gaasband voor 

platen met afgeschuinde kanten. Dit 

is een voegversterkende, zelfklevende 

gaasband.

Glasvlies wapenings-
band 70 mm breed

Hoeveelheid Verpakking Art. nr EAN nr

50 meter Rol 79026 4007548001922

Glasvlies wapeningsband voor het 

versterken van de naden tussen platen 

met rechte kanten. Na het vullen van 

de naad kan deze glasvlies band als 

voegversterking over de naad geplakt 

worden.

Beschermingsfolie 
150 cm breed

Hoeveelheid Verpakking Art. nr EAN nr

50 meter Rol 79046 4007548005456

De Fermacell beschermingsfolie 

voorkomt dat de egalisatiekorrels door 

gaten, scheuren en naden in de houten 

ondervloer verdwijnen.

Powerpanel HD 
wapeningsband 
120 mm breed

Hoeveelheid Verpakking Art. nr EAN nr

50 meter Rol 79050 4007548003001

PowerPanel HD Wapeningsband 

voorkomt scheurvorming van het 

stucwerk op de naden van Powerpanel 

HD platen. Let op: verwijder eerst de 

folie voor de kleeflaag.

Powerpanel HD 
wapeningsweefsel 
1 m breed

Hoeveelheid Verpakking Art. nr EAN nr

50 meter Rol 79065 4007548002998

PowerPanel HD Wapeningsweefsel 

komt over de Powerpanel HD platen 

van Fermacell om de wand te wapenen 

tegen scheurvorming. Aan te brengen op 

de eerste laag basismortel.

Randstrook Afmeting Verpakking Art. nr EAN nr

1000 x 30 x 10 mm Doos 60 meter 79078 4007548003094

1000 x 50 x 10 mm Doos 60 meter 79079 4007548003100

Randstroken zijn ontwikkeld om 

geluidsoverdracht via de wanden te 

voorkomen. Deze stroken zijn qua 

geluidsisolatie en brandweerbaarheid 

een vereiste voor een juiste montage 

van de Fermacell vloer.

Diepgrond Hoeveelheid Verpakking Art. nr EAN nr

5 kg Can 79167 4007548015288

Met dit grondeermiddel zorgt u voor de 

ideale combi tussen Fermacell en de 

afwerklaag. Het zorgt voor een goede 

hechting op de meest uiteenlopende 

ondergronden.

Droge 
egalisatiekorrels

Hoeveelheid Verpakking Art. nr EAN nr

50 liter Zak 78011 4007548005395

De lichtgewicht minerale korrels 

met hun bijzondere bouwfysische 

eigenschappen zijn op vele 

terreinen inzetbaar. Door hun ruwe 

korreloppervlak haken de korrels in 

elkaar en bieden daardoor een hoge 

stabiliteit.
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Flexibele tegellijm Hoeveelheid Verpakking Art. nr EAN nr

25 kg Zak 79114 4007548005463

Flexibele tegellijm is een universele 

tegellijm voor binnen en buiten.

Voegengips Hoeveelheid Verpakking Art. nr EAN nr

5 kg Zak 79001 4007548001533

20 kg Zak 79003 4007548005449

Voegengips voor het afvoegen van de 

langskanten van Fermacell platen met 

een afgeschuinde kant, met rechte kant 

bij de gipsvoegmethode en het navullen 

van bevestigingsmiddelen (schroef- of 

nietgaten).

Powerpanel haakse 
vloerafvoer

Afmeting Verpakking Art. nr EAN nr

115 x 115 mm 1 st. 79246 4007548020411

PowerPanel Vloerafvoer haaks, passend 

bij PowerPanel douche-element.

Egaliseermiddel 
voor vloeren

Hoeveelheid Verpakking Art. nr EAN nr

25 kg Zak 78009 4007548005951

Zelfnivellerend egaliseermiddel voor 

de vervaardiging van egale en gladde 

oppervlakken onder en op fermacell 

vloerelementen tot 20 mm hoogte.

Gebonden 
egalisatiemiddel

Hoeveelheid Verpakking Art. nr EAN nr

80 liter Zak 78010 4007548005395

Dit is een cementgebonden egalisatie 

die van 3 tot 200 cm hoogte gebruikt 

kan worden. Het afwerken van deze 

gebonden egalisatie is al na 24 uur 

mogelijk.

Powerpanel HD 
basismortel

Hoeveelheid Verpakking Art. nr EAN nr

20 kg Zak 78020 4007548002868

Met deze mortel kunt ude PowerPanel 

platen glad afsmeren.

Powerpanel 
afwerkmortel

Hoeveelheid Verpakking Art. nr EAN nr

10 liter Emmer 79090 4007548014144

PowerPanel Afwerkmortel pasteus is een 

gebruiksklare universele afwerkmortel 

op cementbasis voor zowel binnen- en 

buitentoepassingen.

Powerpanel haakse 
vloerafvoer

Afmeting Verpakking Art. nr EAN nr

Ø 115 mm 1 st. 79248 4007548020435

PowerPanel Vloerafvoer haaks, passend 

bij PowerPanel douche-element.

Powerpanel rechte 
vloerafvoer

Afmeting Verpakking Art. nr EAN nr

Ø 115 mm 1 st. 79249 4007548020442

PowerPanel Vloerafvoer recht, passend 

bij PowerPanel douche-element

Lijm afsteekmes Afmeting Verpakking Art. nr EAN nr

1250 x 100 x 40 mm 1 st. 79017 4007548005401

Reservemessen Set 3 st. 79016 4007548014137

Dit afsteekmes van Fermacell is geschikt 

om overtollige lijmresten van gelegde 

vloerelementen af te steken.

Platen voorsnijmes Hoeveelheid Verpakking Art. nr EAN nr

1 st. 1 st. 79015 4007548001649

Platenvoorsnijmes voor het inkerven en 

breken van de Fermacell platen.

Spachelmes 250 mm 
breed

Hoeveelheid Verpakking Art. nr EAN nr

1 st. 1 st. 79030 4007548002165

Van vormvast blauwstaal, voor het 

aanzetvrij plamuren en een optimale 

oppervlakkwaliteit.

Handdrukpistool 
HDP 900

Hoeveelheid Verpakking Art. nr EAN nr

1 st. 1 st. 79303 4007548015301

Voor tandemtube Fermacell DUO 

Voegenlijm.

Powerpanel rechte 
vloerafvoer

Afmeting Verpakking Art. nr EAN nr

115 x 115 mm 1 st. 79247 4007548020428

PowerPanel Vloerafvoer recht, passend 

bij PowerPanel douche-element.

Verwerkingsvoorschriften

Voor verwerkingsvoorschriften van fermacell producten, raadpleeg de website van 
Fermacell en/of James Hardie.
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Overzicht van alle schroeven bij XL-Panel

dk

lb

d

Vezelcementplaat-
schroeven

AfmetingenSpecificaties
 Ċ RVS A4;
 Ċ Leverbaar in elke gewenste kleur;
 Ċ Vezelcement op houten draagconstructies.

d l b dk kop

5,5 35 25 15 T20

art. nr: 7144.xxxx

dk

l

d

Topdrill 
boorschroeven

AfmetingenSpecificaties
 Ċ RVS 410/A2;
 Ċ Leverbaar in elke gewenste kleur;
 Ċ Sidings op houten draagconstructies;
 Ċ Boorpunt nummer 1;
 Ċ Leverbaar met torx of squaredrive.

d l dk kop

4 30 8 T20

4 35 8 T20

4 40 8 T20

4 45 8 T20

4 50 8 T20

4,5 40 8 T20

4,5 45 8 T20

4,5 50 8 T20
art. nr: 7149.xxxx

HPL gevelplaat 
schroeven

AfmetingenSpecificaties
 Ċ RVS A2/A4;
 Ċ Leverbaar in elke gewenste kleur;
 Ċ HPL en vezelcement op houten draagconstructies.

art. nr lengte RVS soort

7132.xxxx 25 mm A4/316 HPL

7133.xxxx 32 mm A4/316 

7139.xxxx 38 mm A4/316 HPL

7142.xxxx 50 mm A2/304 HPL

7143.xxxx 60 mm A2/304 HPL

7129.35xx 35 mm A4/316 Vezelcement

7129.45xx 45 mm A4/316 Vezelcement

7129.55xx 55 mm A4/316 Vezelcement

dk

lb

d

d l b dk ad

4,8 25 18 12 T20

4,8 32 24 12 T20

4,8 38 24 12 T20

4,8 50 38 12 T20

4,8 60 48 12 T20

5,5 35 25 12 T20

5,5 45 32 12 T20

5,5 55 38 12 T20

Maatwerk op aanvraag mogelijk

dk

lb

d

Farmer schroeven 
dakpanplaat

AfmetingenSpecificaties
 Ċ Verzinkt staal;
 Ċ Gereduceerde boorpunt nr.2;
 Ċ Aluminium/neopreen afdichting rond Ø14 mm;
 Ċ Leverbaar in zwart, groen en terracotta.

d l b dk kop

4,8 28 24 14 8 mm

4,8 35 31 14 8 mm

art. nr: 7309.xxxx

Siding boorschroef AfmetingenSpecificaties
 Ċ RVS A2;
 Ċ Leverbaar in elke gewenste kleur;
 Ċ Gereduceerde boorpunt nr.1;
 Ċ Sidings op houten draagconstructies.

d l b dk kop

4,2 45 34 8 T25

4,2 52 30 8 T25

art. nr: 7152.xxxx

dk

l

b

d

l

dk

d

Spenglerschroeven AfmetingenSpecificaties
 Ċ RVS A2;
 Ċ Voorzien van een neopreen afdichting;
 Ċ Leverbaar in elke gewenste kleur;
 Ċ Beplating op een ondergrond van isolatie panelen op 

een houten constructie.
 Ċ Kopdiameter van 20 mm op aanvraag leverbaar.

d l dk kop

4,5 50 t/m 150 8,3 T25

art. nr: 870.xxxx

Originele Rockpanel 
schroeven

AfmetingenSpecificaties
 Ċ RVS A4;
 Ċ Leverbaar in elke gewenste kleur;
 Ċ Rockpanel beplating op houten draagconstructies.

d l b dk kop

4,5 35 28 9 T20

Maatwerk op aanvraag mogelijkart. nr: 7122.xxxx

dk

lb

d

Verbruik: circa 10 per m2

dk

lb

d

Mini RP schroeven AfmetingenSpecificaties
 Ċ RVS A2;
 Ċ Leverbaar in elke gewenste kleur.

d l b dk kop

4 25 23,5 8 T20

Maatwerk op aanvraag mogelijkart. nr: 7121.xxxx
Verbruik: circa 10 per m2

dk

lb

d

Bimetalen 
boorschroeven

AfmetingenSpecificaties
 Ċ RVS A4 bimetaal;
 Ċ Leverbaar in elke gewenste kleur;
 Ċ Aluminium of metalen draagconstructies.

d l b dk kop

5,5 25 25 12 T25

5,5 35 35 12 T25

Maatwerk op aanvraag mogelijkart. nr: 7126.xxxx Vraag naar specifieke toelichting

Verbruik: circa 10 per m2

dk

lb

d

ABET schroeven 
(kop ø16 mm)

AfmetingenSpecificaties
 Ċ RVS A4;
 Ċ Leverbaar in elke gewenste kleur;
 Ċ Speciaal voor o.a. ABET panelen;
 Ċ Extra grote kop (Ø 16mm).

d l b dk kop

4,8 38 18,5 16 T20

art. nr: 7139.xxxx
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dk

lb

d

Eter-Backer HD 
schroeven

AfmetingenSpecificaties
 Ċ RVS A2;
 Ċ Eter-Backer beplating op houten draagconstructies;
 Ċ Extra lage bolkop ten behoeve van tegelwerk.

d l b dk kop

4,7 45 35 10,5 PZ

art. nr: 7144.xxxx

dk

lb

d

Heradesign 
schroeven

AfmetingenSpecificaties
 Ċ Verzinkt staal;
 Ċ Ook voor plinttbevestiging op metaal stud;
 Ċ Voor bevestiging van heradesign;
 Ċ Leverbaar* in elke gewenste kleur.

* Standaard voorraad kleuren: wit 9003 - 9010, creme 1015.

d l b dk kop

4,5 45 32 8 T25

art. nr: 7300.xxxx

Staat uw schroef of afmeting er niet bij? 
Informaar naar de mogelijkheden!

Wenst u andere afmetingen?
info@xl-panel.nl 0314 668 562

Overzicht van alle ringnagels bij XL-Panel

Los gestort in doos Op rol

Los gestort in doos of op rol? We leveren naar uw wens.

Leverbaar naar uw wens

art. nr: 7200.xxxx

dk

l

d

Beton isolatie-
schroeven

AfmetingenSpecificaties
 Ċ Gehard verzinkt staal;
 Ċ Leverbaar in elke gewenste kleur;
 Ċ Bandvrije montage van bijvoorbeeld houtwol op beton;
 Ċ Beton voorboren met 6 mm;
 Ċ Bevestiging zónder plug.

d l dk kop

7,3 50 18 T30

7,3 75 18 T30

7,3 100 18 T30

7,3 125 18 T30

7,3 135 18 T30

7,3 150 18 T30

7,3 175 18 T30

7,3 200 18 T30

dk

l

d

Kleur tellerkopf-
schroeven

AfmetingenSpecificaties
 Ċ Verzinkt staal of RVS;
 Ċ Leverbaar in elke gewenste kleur;
 Ċ Beplating op een sierbepleisterde ondergrond van 

isolatie panelen;
 Ċ Bevestiging van b.v. houtwolcementplaten op een 

houten onderconstructie.

d l dk kop

6-8 30 t/m 400 15 T30

art. nr: 7139.xxxx

dk

l

d

Zweeds rabat 
schroeven

AfmetingenSpecificaties
 Ċ RVS A4;
 Ċ Freesribben onder de kop;
 Ċ Bevestiging van Zweeds rabat;
 Ċ Voorzien van een uniek snijpunt;
 Ċ Kleur: standaard zwart, anders op aanvraag.

d l dk kop

6 50 9,5 T25

6 70 9,5 T25

art. nr: 7147.xxxx

dk

l

d

Platkop colorcoat 
ringnagels

AfmetingenSpecificaties
 Ċ RVS A4;
 Ċ Leverbaar op aanvraag in elke gewenste kleur;
 Ċ Leverbaar op rol (kunststofband 15 graden) of los gestort 

in doos.

d l dk

2,9 25 6

2,9 32 6

2,9 40 6

2,9 50 6

2,9 65 6art. nr: 7110.xxxx

dk

l

d

Bolkop colorcoat 
ringnagels

AfmetingenSpecificaties
 Ċ RVS A2 (op aanvraag ook leverbaar in RVS A4);
 Ċ Leverbaar op aanvraag in elke gewenste kleur;
 Ċ Leverbaar op rol (kunststofband 15 graden) of los gestort 

in doos.

d l dk

2,6 40 6

2,6 45 6

2,6 50 6

2,6 65 6

art. nr: 7110.xxxx

dk

l

d

Originele Rockpanel 
ringnagels

AfmetingenSpecificaties
 Ċ RVS A4;
 Ċ Leverbaar in elke standaard Rockpanel kleur en op 

aanvraag in elke standaard RAL kleur;
 Ċ Leverbaar op rol (kunststofband 15 graden) of los gestort 

in doos.

d l dk

2,9 32 6

art. nr: 7107.xxxx Maatwerk op aanvraag mogelijk
Verbruik: circa 14 per m2
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d 

dk 

l

Rockpanel 
blindklinknagels

AfmetingenSpecificaties
 Ċ ALU of RVS A4;
 Ċ Op aanvraag leverbaar in elke gewenste kleur.

d l dk klembereik

5 18 14 9,5 - 12 mm

Maatwerk op aanvraag mogelijkart. nr: 7154.RPxx

Overzicht van alle blindklinknagels bij XL-Panel

Staat uw nagel of afmeting er niet bij? 
Informaar naar de mogelijkheden!

Wenst u andere afmetingen?
info@xl-panel.nl 0314 668 562

d 

dk 

l

Blindklinknagels 
ALU/RVS

AfmetingenSpecificaties
 Ċ ALU/RVS;
 Ċ Op aanvraag leverbaar in elke gewenste kleur.

d l dk klembereik

5 14 14 5 - 9 mm

5 16 14 9 - 12 mm

5 18 14 11,5 - 13,5 mm

Maatwerk op aanvraag mogelijkart. nr: 7154.xxxx

Overzicht van alle gevelprofielen bij XL-Panel
Rockpanel profielen

d 

dk 

l

Blindklinknagels 
RVS/RVS

AfmetingenSpecificaties
 Ċ RVS/RVS;
 Ċ Op aanvraag leverbaar in elke gewenste kleur.

d l dk klembereik

5 14 14 5 - 9 mm

5 16 14 9 - 12 mm

5 18 14 11,5 - 13,5 mm

Maatwerk op aanvraag mogelijkart. nr: 7154.xxxx

Type A: Stoeltjesprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Geanodiseerd of 
gemoffeld in kleur

Dikte
1,1 mm

A: 6, 8 of 10 mm
B:  41,5 mm
C: 30 mm
D: 11,5 mm
Lengte: 3,055 mart. nr: 7176.AXXXXX

ad

c
b

Type B: V-neusprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Geanodiseerd of 
gemoffeld in kleur

Dikte
1,1 mm

A: 13 of 31 mm
B:  30 of 70 mm
Lengte: 3,055 m

art. nr: 7176.BXXXXX

a

b

Type C: Voegafdekprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Geanodiseerd of 
gemoffeld in kleur

Dikte
1,1 mm

A: 6, 8 of 10 mm
B:  17 mm
C:  26 mm
Lengte: 3,055 m

art. nr: 7176.CXXXXX

b

c

a

Type D: Buitenhoekprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Geanodiseerd of 
gemoffeld in kleur

Dikte
1,1 mm

A: 6, 8, 10 of 12 mm
B:  35 mm
Lengte: 3,055 m

art. nr: 7176.DXXXXX

b

a

Type E: Buitenhoekprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Geanodiseerd of 
gemoffeld in kleur

Dikte
1,1 mm

A: 6, 8 of 10 mm
B:  35 mm
C:  15,8 mm
Lengte: 3,055 m

art. nr: 7176.EXXXXX

ca

b

Type F: Hoekaansluitprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Geanodiseerd of 
gemoffeld in kleur

Dikte
1,1 mm

A: 6, 8 of 10 mm
B:  22 mm
C:  10 mm
Lengte: 3,055 m

art. nr: 7176.FXXXXX

b
c

a

Type G: Potdekselhoekprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Geanodiseerd of 
gemoffeld in kleur

Dikte
1,1 mm

A: 30 mm
B:  28 mm
Lengte: 3,055 m

art. nr: 7176.GXXXXX

b

a

Type H: Aansluitprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Geanodiseerd of 
gemoffeld in kleur

Dikte
1,1 mm

A: 6, 8 of 10 mm
B:  20 mm
C: 12 mm
Lengte: 3,055 m

art. nr: 7176.HXXXXX

a

c

b
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Profielen voor vezelcementplaten (o.a. Eternit) Profielen voor cedral click

Type I: Waterkeringsprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Geanodiseerd of 
gemoffeld in kleur

Dikte
1,1 mm

A: 11 mm
B:  15 mm
Lengte: 3,055 m

art. nr: 7176.IXXXXX

a
b

Type J: Plintprofiel Afmetingen*

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Geanodiseerd of 
gemoffeld in kleur

Dikte
1,1 mm

A: 11 mm
B:  9 mm
C:  13 mm
Lengte: 3,055 m
* andere maten op aanvraagart. nr: 7176.JXXXXX

a
b

c

Type K: Startprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Geanodiseerd of 
gemoffeld in kleur

Dikte
1,1 mm

A: 6 mm
B:  60 mm
C:  16 mm
Lengte: 3,055 m

art. nr: 7176.KXXXXX a

c

b

Ventilatieprofiel Afmetingen

Materiaal
PVC

Afwerking
Zwart

Dikte
17 mm

A: 17 mm
B:  65 mm
Lengte: 2,5 m

art. nr: 7191.XXXXX

b

a

Binnenhoekprofiel D25 Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
In kleur

Dikte
1,5 mm

A: 25 mm
B:  30 mm
Lengte: 3 m

art. nr: 7179.XXXXX
b

b a

a

Asymmetrische buitenhoekprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Gemoffeld in kleur

Dikte
1,5 mm

A: 25 mm
B:  9 mm
C:  29 mm
Lengte: 3 m

art. nr: 7179.XXXXX c

a

c
b

Eindprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Gemoffeld in kleur

Dikte
1,5 mm

A: 16 mm
B:  45 mm
C:  12 mm
Lengte: 3 m

art. nr: 7179.XXXXX

b

a

c

Aansluitprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Gemoffeld in kleur

Dikte
1,5 mm

A: 14 mm
B:  10 mm
Lengte: 3 m

art. nr: 7179.XXXXX

a

b

Lateiprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Gemoffeld in kleur

Dikte
1,1 mm

A: 15 mm
B:  22 mm
Lengte: 3 m

art. nr: 7179.XXXXX

b

a

Click binnenhoekprofiel (D14) Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
In kleur

Dikte
1,5 mm

A: 14 mm
B:  14 mm
Lengte: 3 m

art. nr: 7180.XXXXX

b

a

a

b

Click buitenhoekprofiel (D14) Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
In kleur

Dikte
1,5 mm

A: 14 mm
B:  20 mm
Lengte: 3 m

art. nr: 7180.XXXXX

b

b

a

a

Click startprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Geanodiseerd

Dikte
1,5 mm

A: 6 mm
B:  60 mm 
C:  16 mm
Lengte: 3 m

art. nr: 7176.XXXXX

b

c

a

Type L: Binnenhoekprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Geanodiseerd of 
gemoffeld in kleur

Dikte
1,2 mm

A: 35 mm
B:  8,5 mm
A: 12 mm
B:  21,7 mm
Lengte: 3,055 mart. nr: 7176.LXXXXX

a

c
d

b

Symmetrische buitenhoekprofiel (D25) Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
In kleur

Dikte
1,5 mm

A: 25 mm
B:  29 mm
Lengte: 3 m

art. nr: 7179.XXXXX
b

b

a

a

Startprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Gemoffeld in kleur

Dikte
1,1 mm

A: 9 mm
B:  30 mm
C:  10 mm
Lengte: 3 m

art. nr: 7179.XXXXX

b

b
c

a

Sterprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Gemoffeld in kleur

Dikte
1,5 mm

A: 12,5 / 20 mm
Lengte: 3 m

art. nr: 7179.XXXXX

a

a
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Overige profielen

Aluminium bevestigingsprofielen

Beginprofiel M+G Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Geanodiseerd

Dikte
1,5 mm

A: 10 mm
B:  25 mm
C: 60 mm
Lengte: 3 m

art. nr: 7191.XXXXX

b

c

a

L profiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Gemoffeld in kleur

Dikte
1,5 mm

A: 20 mm
B:  30 mm
Lengte: 3 m

art. nr: 7191.XXXXX

a

b

Buitenhoek C Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Gemoffeld in kleur

Dikte
1,5 mm

A: 22 mm
B:  20 mm
C: 22 mm
Lengte: 3 m
Plaatdikte: 25 mmart. nr: 7191.XXXXX

c

a

b

Kanten afsluitprofiel 2 Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Gemoffeld in kleur

Dikte
1,5 mm

A: 20,7 mm
B:  20,2 mm
C: 9 mm
Lengte: 3 m

art. nr: 7191.XXXXX

c

b
a

U profiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Gemoffeld in kleur

Dikte
1,1 mm

A: 25 mm
B:  35 mm
Lengte: 3,055 m

art. nr: 7191.XXXXX

a

b

Afdek profiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Geanodiseerd of 
gemoffeld in kleur

Dikte
1,5 mm

A: 19,5 mm
B:  46 mm
Lengte: 3 m

art. nr: 7191.XXXXX

b

a

Ventilatie profiel Afmetingen

Materiaal
PVC

Afwerking
Zwart

Dikte
17 mm

A: 17 mm
B:  65 mm
Lengte: 2,5 m

art. nr: 7191.XXXXX

b

a

Lekdorpel profiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Zwart geanodiseerd

Dikte
1,5 mm

A: 31 mm
B:  36 mm
C:  20,5 mm
Lengte: 3 m

b

c
a

Omega profiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium legering

Afwerking
Geanodiseerd 
grijs/zwart of 
gepoedercoat

Dikte
2 mm

A: 122 mm
B:  25 mm
C:  40 mm
Lengte: 3 m

a

c
b

a

c

b

Z-profiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Zwart geanodiseerd

Dikte
1,5 mm

A: 81 mm
B:  25 mm
C:  40 mm
Lengte: 3 m

Beginprofiel P Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Geanodiseerd

Dikte
1,5 mm

A: 6 mm
B:  60 mm
C: 6 mm
Lengte: 3 m

art. nr: 7191.XXXXX

b

c

a

Opzetprofiel Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Gemoffeld in kleur

Dikte
1,5 mm

A: 5,2 mm
B:  20,8 mm
C: 28 mm
Lengte: 3 m

art. nr: 7191.XXXXX

b

c

a

Buitenhoek (D25) Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Gemoffeld in kleur

Dikte
1,5 mm

A: 25 mm
B:  29 mm
Lengte: 3 m
Plaatdikte: 25 mm

art. nr: 7191.XXXXX
b

b

a

a

Binnenhoek (D25) Afmetingen

Materiaal
Aluminium

Afwerking
Gemoffeld in kleur

Dikte
1,5 mm

A: 25 mm
B:  35 mm
Lengte: 3 m
Plaatdikte: 25 mm

art. nr: 7191.XXXXX

b

a

a

b
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XL Reba clip Door toepassing van de XL REBA clip zal er bij het aanbrengen van een daktrim altijd een 
ventilatie opening worden gecreëerd. De XL REBA clip is geschikt voor 6 en 8 mm beplating 
en dient om de 60cm te worden toegepast. Bij juiste montage zal er een ventilatieruimte 
van 5mm achter de HPL gevelplaat ontstaan. De XL REBA Clip is uitstekend toepasbaar in 
combinatie met afstandblokjes.

art. nr: 7167.017

Overzicht alle bevestigingsclips bij XL-Panel

Rockpanel Easy 
Fix clip

De Easy Fix clip is speciaal ontwikkeld voor het potdekselen van Rockpanel plaatmateriaal 
door middel van een onzichtbare bevestiging. Easy Fix zorgt voor een eenvoudige en 
spanningsvrije montage van de stroken waarbij de juiste randafstand voor de schroeven 
wordt aangehouden.

art. nr: 7167.015

Rockpanel 
Lines2 fix clip

Voor een innovatieve installatie van de Lines2 8 rabatdelen, ontwikkelde Rockpanel een 
clip die de plaatsing niet alleen eenvoudiger maar ook veiliger maakt. De nieuwe clip 
zorgt er voor dat de achterconstructie optimaal wordt geventileerd, waardoor er geen 
vochtopsluiting kan plaatsvinden en de constructie dus extra duurzaam wordt.

art. nr: 7167.019

Cedral Click clip De Cedral Click clip is speciaal ontwikkeld voor o.a. Eternit Cedral plaatmateriaal voor een 
onzichtbare bevestiging. De clip zorgt voor een eenvoudige en spanningsvrije montage van 
de stroken waarbij de juiste randafstand voor de schroeven wordt aangehouden.
Toepassing:
 Ċ Cedral Click Wood  
 Ċ Cedral Click Smooth

art. nr: 7128.0103

Overzicht alle voegbanden & softtapes bij XL-Panel

Vlak EPDM tape DikteOmschrijving
 Ċ Geschikt voor de houten geventileerde gevel;
 Ċ Zwarte zuivere EPDM met CE;
 Ċ 40 meter op rol.

 Ċ 0,5 mm
 Ċ 0,75 mm (ook leverbaar 

in 20m rol)
 Ċ 1,0 mm

art. nr: 7173.xxxx

Vlak zelfklevend 
EPDM tape

DikteOmschrijving
 Ċ Geschikt voor de houten geventileerde gevel;
 Ċ Zwarte zuivere EPDM met gemodificeerde cyaanacrylaat lijm;
 Ċ 20 meter op rol.

 Ċ 0,5 mm
 Ċ 0,75 mm

art. nr: 7173.xxxx

Rockpanel EPDM 
soft voegband

 Ċ EPDM softband met gemodificeerde cyaanacrylaat lijm;
 Ċ Dikte: 3 mm (reduceerbaar tot 0,5 mm); 
 Ċ Zelfklevend.

Breedte Rol Kleur Art. nr

36 mm

50 meter

7137.020

Zwart60 mm 7137.025

80 mm 7137.026

100 mm

25 meter

7137.027

Zwart110 mm 7137.029

130 mm 7137.038

Z rubber profiel-
band

 Ċ Soepel rubber band (Bostik band);
 Ċ Voor een spatwaterdichte gevel;
 Ċ Niet geschikt voor dunne gevelplaat elementen.

Breedte Rol Kleur Art. nr

36 mm

50 meter

7137.006

Zwart
45 mm 7137.007

60 mm 7137.008

90 mm 7137.011

EPDM voegbanden zijn leverbaar in elke 
gewenste breedte tot 1400 mm. Informeer 
vrijblijvend naar de mogelijkheden

Maatwerk EPDM nodig?

info@xl-panel.nl 0314 668 562

Potdekselclip De RVS/Inox potdekselclip is speciaal ontwikkeld voor het potdekselen van plaatmateriaal 
door middel van een onzichtbare bevestiging. 

art. nr: 7167.020
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Overzicht alle Bostik producten bij XL-Panel

Bostik voor de gevel

Verlijming van HPL-gevelplaten. Tevens geschikt voor metalen of kunststof gevelplaten. Hoogelastisch, te gebruiken in 
combinatie met door Bostik geadviseerde primers, tape en accessoires.

Toepassing voor o.a.: Plastica Massief, Gentaş G-Ext, Supro HPL

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

290 ml patroon 30131670
Grijs

8713572167102

600 ml worst 30133692 8713572027239

Paneltack

Verlijming van vezelcement- en multiplex gevelplaten. Elastisch, te gebruiken in combinatie met door Bostik geadviseerde 
primers, tape en accessoires. 

Toepassing voor o.a.: Plastica Massief, Gentaş G-Ext, Supro HPL

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

290 ml patroon 30132201
Zwart

8713572167201

600 ml worst 30132181 8713572027925

Paneltack HM

Verlijming van Rockpanel gevelplaten. Elastisch, te gebruiken in combinatie met door Simson geadviseerde primers, tape en 
accessoires. Opgenomen in de goedkeuringen van Rockpanel.

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

290 ml patroon 30131414
Wit

8713572031335

600 ml worst 30601078 8713572033841

Rockpanel tack-S

Bostik Primer PanelTack is een ‘wash primer’ ter verbetering van de hechting.

Toepassing voor de voorbehandeling van bepaalde gevelpanelen, geanodiseerd (geëloxeerd) aluminium en gelakte 
ondergronden.

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

500 ml blik 30022111 Transparant 8713572602016

Primer paneltack

Primer SX black

Bostik Primer SX Black is een zwart ingekleurd, vloeibaar voorstrijkmiddel ter verbetering van de hechting.

Toepassing voor de voorbehandeling van gladgeschaafde houten draagconstructies bij gevelplaatverlijming.

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

1 l blik 30023350 Zwart 8713572600203

Easy Prep Wipes

Primerdoekjes voor de achterzijde van bepaalde gevelpanelen. Gebruiksklaar, snelle applicatie, geen geknoei of onnodig 
verlies van oplosmiddel. Droogtijd 10 minuten.

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

Doos 10 stuks 30607874 Wit 8713572037429

Foamtape

Bostik FoamTape is een tweezijdig klevende schuimband met aan één zijde een schutfolie, speciaal ontwikkeld als onderdeel 
van het lijmsysteem van gevelplaten.

Zorgt voor de eerste hechting aan de gevelplaat en garandeert voldoende dikte van de lijmril

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

25 meter rol 30182771 Zwart 8713572030093

Applicatieset

Bakje met primerroller en 10 speciale rollers voor de applicatie van primers.

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

Doos 30182280 Blauw/oranje 8713572453809

Prep M

Bostik Prep M is een voorbehandeling ter verbetering van de hechting van diverse lijmen en kitten op gesloten ondergronden. 
Toepassing voor de voorbehandeling van ondergronden zoals aluminium, staal, koper, messing, gepoedercoate oppervakken, 
gelakte oppervakken, polyester(GRP), ABS en PVC. 

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

500 ml blik 30022110 Transparant 8713572602207

Primer MSP

Bostik Primer MSP is een transparant vloeibaar voorstrijkmiddel ter verbetering van de hechting op poreuze ondergronden.

Toepassing voor de voorbehandeling van minerale ondergronden zoals (bak)steen, beton en gasbeton.

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

500 ml blik 30022080 Transparant 8713572601101

Prep PP/PE

Bostik Prep PP/PE is een voorbehandelingsmiddel ter verbetering van de hechting van diverse specifieke Simson Silyl Modified 
Polymer gebaseerde producten waarmee plastic substraten verlijmd of afgedicht worden.

Toepassing voor de voorbehandeling van kunststof, in het bijzonder PE en PP

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

500 ml blik 30021551 Transparant 8713572033261

Liquid 1

Niet aggressieve reiniger, geschikt voor het reinigen en ontvetten van oppervlakken en gereedschappen. Met name verse kit-, 
primer- en lijmresten. Ook voor verwijdering verse bitumineuze dakkitten. 

Toepassing voor de verwijdering van verse primer- en lijmresten bij gevelplaten en van verse bitumineuze dakkit (Simson 
Elastoroof).

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

1 l blik 30025830 Transparant 8713572029530

Cleaner 14

Agressieve reiniger en ontvetter voor gesloten en niet-poreuze ondergronden. Cleaner kan ondergrond aantasten, lees daarom 
eerst het technische informatie blad.

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

1 l blik 30022100 Transparant 8713572603204
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Seal’n’Bond Premium is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van aansluitvoegen in sanitaire 
toepassingen zoals keukens, badkamers, douches en industriële toepassingen.

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

290 ml patroon 30614701 Wit 8711595206440

290 ml patroon 30614700 Grijs 8711595206402

290 ml patroon 30614702 Zwart 8711595206426

H750 Seal’n’Bond 
Premium

Premium All-round is speciaal ontwikkeld als een allround kit voor het afdichten van bouw- en dilatatievoegen in gevels en 
voetgangerspaden en beglazingstoepassingen.

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

290 ml patroon 30614692 Wit 8711595206204

290 ml patroon 30614693 Grijs 8711595206228

290 ml patroon 30614691 Zwart 8711595206242

H995 Premium 
All-round

High Tack Premium is speciaal ontwikkeld als universele constructie- en montagelijm met hoge aanvangskleefkracht voor het 
verlijmen van vele bouwmaterialen die een grote kans hebben op vlekken door hun poreuze structuur, zoals natuursteen. Voor 
paneelverlijming biedt Bostik de Paneltack, Paneltack HM en Rockpanel Tack-S.

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

290 ml patroon 30614678 Wit 8711595206167

290 ml patroon 30614679 Zwart 8711595206143

H980 High tack 
Premium

Keurmerken
Alle producten uit de Bostik 
Premium Aware range voldoen 
aan één of meerdere belangrijkste 
internationale keurmerken.

Exterior Acrylic is speciaal ontwikkeld voor aansluitvoegen tussen vensterbanken, trappen, plafonds, wanden, plinten, 
cellenbeton, gipsplaten, kalksteen, houten en metalen kozijnen, beton en metselwerk. Voor binnen- en buitengebruik. Omdat 
de kit kort na het aanbrengen regenbestendig is, zijn er meer toepassingen mogelijk.

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

310 ml patroon 30614682 Wit 8711595206181

A750 Exterior 
Acrylic

Premium Paintable is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van aansluitvoegen tussen trappen, wanden, plafonds, plinten, 
vensterbanken, houten en metalen kozijnen, beton- en metselwerk en het opvullen van scheuren, schroef- en spijkergaten in 
wanden en plafonds van hout, gips, metselwerk, beton enz.

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

310 ml patroon 30614705 Wit 8711595206266

A975 Premium 
Paintable

Premium Acrylic is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van aansluitvoegen tussen trappen, wanden, plafonds, plinten, 
vensterbanken, houten en metalen kozijnen, beton- en metselwerk en/of het opvullen van scheuren, schroef- en spijkergaten 
in wanden en plafonds van hout, gips, metselwerk, beton enz.

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

310 ml patroon 30614681 Wit 8711595206389

A990 Premium 
Acrylic

Foam’n’Fill Premium Flex Pro is speciaal ontwikkeld voor het vullen van voegen rond raam- en deurkozijnen en in bouwkundige 
constructies, scheidingswanden, plafond- en vloervoegen, doorvoeringen van buizen en pijpen door wanden en vloeren. Bostik 
Foam’n’Fill Flex Pro biedt een hoogwaardige oplossing voor thermische en akoestische isolatie en luchtdichte verbindingen. 
Bostik Foam’n’Fill Flex Pro heeft in het algemeen een uitstekende hechting op beton, steen, pleisterwerk, hout, metaal en vele 
kunststoffen zoals EPS en XPS, hard PU-schuim en uPVC.

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

750 ml patroon 30614683 Wit 8711595205887

P935 Foam’n’Fill 
Premium Flex Pro

Silicone Non Staining is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van aansluit- en dilatatievoegen in 
natuursteen, beton, metselwerk, vliesgevelconstructies, beglazingssystemen, keukens, badkamers, douches en voor industriële 
toepassingen.

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

310 ml patroon 30614689 Wit 8711595206280

310 ml patroon 30614704 Zilvergrijs 8711595206341

310 ml patroon 30614779 Transparant grijs 8711595206303

310 ml patroon 30614690 Transparant 8711595206327

310 ml patroon 30614703 Antraciet 8711595206365

S960 Silicone 
Non Staining

Bostik Aware: 
bewust duurzaam 
bouwen
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Maak kennis met deze nieuwe generatie hoogwaardige, duurzame producten van 
Bostik en bouw als professional slim aan een betere wereld. Samen met Bostik 
klaar voor de toekomst!
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Hightack Fast

Een speciale elastische lijm op basis van SMP (silyl modified polymer) met een extreem goede aanvangshechting in combinatie 
met een zeer snelle uitharding. De Hightack Fast kent een goede hechting op nagenoeg alle bouwmaterialen, is blijvend 
elastisch, supersterk, hecht op vochtige ondergronden en is oplosmiddelvrij. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

290 ml patroon 30607890 Wit 8713572037412

Bostik overig

Snelle verlijming van met glasvlies en aluminiumfolie gecacheerde kunststof isolatieplaten op o.a. beton, spaanplaat, 
stucwerk, hout, gelakt hout en multiplex in o.a. plafondtoepassingen bij parkeergarages en betonnen plafonds, op schuine 
dakopstanden, op wanden en zolderingen.

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

290 ml patroon 30600746
Wit

8713572031816

600 ml worst 30606703 8713572034343

Isol tack

PU Tix Express

Het verlijmen van alle soorten hard en zacht hout, houtverbindingen en hout in combinatie met metaal, beton, steen, diverse 
isolatiematerialen en kunststoffen. Zeer geschikt voor houtconstructies met ruimere passing. Pasteus (ook voor verticale 
verlijmingen), vullend (bruist licht), transparant en watervast (EN-204-D4). Zeer korte droogtijd en een handvaste verbinding na 
slechts 10 minuten.

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

310 ml patroon 30162780 Transparant 8713572112027

Construction Fix 
PU D4

Het verlijmen van alle soorten hard en zacht hout, houtverbindingen en hout in combinatie met metaal, beton, steen, diverse 
isolatiematerialen en kunststoffen. Zeer geschikt voor watervaste houtconstructies met ruimere passing vanwege zijn vullend 
karakter. Vloeibaar, watervast (EN-204-D4).

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

850 g flacon 30606118 Bruin/transparant 8713572033988

Simson Tix

Het tweezijdig verlijmen van allerlei bekledingsmaterialen (formica, hout, board, fineer, (schuim) rubber, leer, kurk, etc.) 
onderling en op vlakke ondergronden van hout, beton en metaal. Pasteus (ook voor verticale verlijmingen), universeel 
toepasbaar, makkelijk smeerbaar (spatel), aromaatvrij.

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

750 ml bus 30023461
Beige

8713572202018

5 l emmer 30813937 8713572202025

Woodfix D3

Het waterbestendig verlijmen van alle soorten geschaafd hard en zacht hout, hardboard, spaanplaat, MDF, triplex, multiplex. 
Zeer geschikt voor zwaluwstaart-, pen/gat of messing/groefverbindingen. Vloeibaar, sterker dan hout, droogt transparant op, 
oplosmiddelvrij, waterbestendig. (EN-204-D3).

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

250 g flacon 30605957

Wit

8713572033728

750 g flacon 30606090 8713572033735

5 kg emmer 30606089 8713572033742

Bostik voor o.a. steenstrips

StoneTack is een hoogwaardige, duurzaam elastische montagelijm met een extreem hoge aanvangshechting. Goede hechting 
op de meeste gebruikelijke bouwmaterialen. StoneTack hardt onder invloed van luchtvochtigheid uit tot een duurzaam 
elastische en sterke lijmverbinding.

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

290 ml patroon 30604068
Zwart

8713572033162

600 ml worst 30604069 8713572033179

Stone tack

Voorbehandelingsmiddel ter verbetering van de hechting van (o.a.) StoneTack op diverse ondergronden. De primer is 
gemakkelijk te verwerken, oplosmiddelvrij, vrijwel geurloos en versterkt de poreuze ondergrond. Na een droogtijd van 
minimaal 2 uur kan er op de ondergrond verlijmd worden. Zowel te gebruiken op steenstrips, beton als Rockpanel, Eter-Backer 
HD en Siniat Bluclad.

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

11 kg can 30604691 Bruin 8713572034008

Stone primer

Stone Primer Plus is een oplosmiddelhoudend voorbehandelingsmiddel ter verbetering van de hechting van de Bostik 
StoneTack op diverse ondergronden.

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

500 ml blik 30604274 Transparant 8713572034015

Stone primer +

Elastone is een universele toeslagstof op kunstharsbasis ter verbetering van cementgebonden bouwstoffen.

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

5 kg can 30608371 Wit 8713572034107

Elastone

Facade Protect

Façade Protect is een oplosmiddelhoudend impregneermiddel voor alle minerale, poreuze, zuigende en gipsvrije ondergronden 
zoals steenstrips, metselwerk, beton, kalkpleister, kalkzandsteen, natuursteen en vezelcement. Façade Protect is speciaal 
ontwikkeld om genoemde ondergronden te beschermen tegen schade als gevolg van het doorweekt worden van deze 
ondergronden.

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

10 l jerrycan 30605056 Transparant 8713572033667

Primer Q

Bostik Primer Q is een vloeibaar voorstrijkmiddel op polyurethaanbasis ter verbetering van de hechting van Simson PanelTack 
HM op Eternit Eter-Color gevelplaten.

Toepassing voor de voorbehandeling van het gevelpaneel Eternit Eter-Color, essentieel om op deze gevelplaten een duurzame 
hechting te verkrijgen.

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

1 l flacon 30820726 Transparant/bruin 8713572031632
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Butyl

Inwellen van afdeklatten, kozijnen, daklichten, panelen, etc. Plastische butylkit, niet huidvormend (blijft plakkerig). Volledig 
luchtdicht.

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

310 ml patroon 30606591 Grijs 8713572034282

Aquablocker

Als waterkerende laag buiten bij o.a. kelderwanden, betonfunderingen, betondaken en hoekafdichtingen. Voor reparaties 
van dakgoten, aansluitingen bij dakkoepels en dakranden. Emissiearm, laag visceus en hoogelastisch. Rol- en kwastbaar. 
Verwerking vanuit patronen, blikken of emmers. Kan ook op vochtige ondergronden gebruikt worden.

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

290 ml patroon 30139355

Grijs

4026923602820

1 kg blik 30814436 4026923602615

6 kg emmer 30139354 8713572029998

14 kg emmer 30139351 4026923602851

Aquablocker
spatel

Kunststof spatel voor het aanbrengen van AquaBlocker.

Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

1 stuk 30180121 Blauw 8713572030437

Breedte Verpakking Art. nr Kleur EAN-nummer

5 cm

Rol 10 meter

30607995

Grijs

4008373126323

7,5 cm 30607996 4008373126330

10 cm 30607997 4008373126347

15 cm 30607998 4008373126354

22,5 cm 30608383 8713572039089

30 cm 30607999 4008373126361

Afdichten en repareren van dakgoten, lichtkoepels, etc. Flexibele, bitumineuze band die zeer geschikt is voor diverse reparaties. 
Hoge kleefkracht. Verwerkingstemperatuur vanaf 5ºC.

Batuband

Zaagblad 
universeel

DiametersOmschrijving
 Ċ Lange levensduur;
 Ċ Weinig tanden, waardoor weinig stof;
 Ċ Geschikt voor extreem slijtende materialen als Eternit, gips, 

glasvezelplaat, Heraklith, Fermacell en steenwolplaten.

 Ċ Ø 125 mm
 Ċ Ø 160 mm
 Ċ Ø 190 mm
 Ċ Ø 210 mm
 Ċ Ø 230 mm
 Ċ Ø 250 mm
 Ċ Ø 300 mm

Proclad Gauge 
SA90338

VerpakkingOmschrijving
Meet en ondersteunt het opstapelen van sidings voor installatie van één 
persoon met vrijwel geen voorbereidingstijd.

2 stuks

Proclad vezel-
cement schaar

VerpakkingOmschrijving
Snijdt vezelcement tot 12,7 mm dik. Soepele, snelle en stofvrije werking. 
Transformeer uw boormachine in een vezelcement schaar!

1 stuk

Rockpanel boor-
centreerhulpstuk

VerpakkingOmschrijving
 Ċ Van 8 mm naar 5,1 mm;
 Ċ Om via de reeds voor geboorde gaten in het (HPL of Rockpanel) 

paneel gecentreerd een gaatje in de ALU- achter constructie te kunnen 
voorboren;

 Ċ Ook leverbaar in andere afmetingen.
art. nr: 7167.9042

1 stuk

Testo XL 2 
vochtmeter

VerpakkingOmschrijving
 Ċ Voor nauwkeurige vochtmetingen in diverse houtsoorten;
 Ċ Voor het opsporen van vocht en natte plekken in bouwmaterialen zoals 

cementen dekvloeren, beton, pleisterwerk (gips), anhydrietdekvloer, 
cementspecie, kalksteenspecie en metselwerk;

 Ċ Geadviseerd bij Bostik lijmsystemen.

art. nr:  

1 stuk

Kunststof hamer GegevensOmschrijving
Kunststof hamer terugslagvrij 40mm met verwisselbare, slijtvaste koppen, 
hoge slagvastheid, stalen middenstuk deels gevuld met stalen kogels, daarom 
terugslagvrij, slageffect 100% hoger dan bij normale kunststof hamers.

art. nr: 7164.1005

Gewicht 750 gram

Kop-Ø 40 mm

Lengte 360 mm

Afstandsblokjes AfmetingenOmschrijving
Deze zelfklevende afstandblokjes worden gebruikt in combinatie met HPL- 
gevelpanelen om het deformeren / vervormen van deze panelen tegen te gaan 
door ventilatieruimten te creëren van minimaal 5mm.

art. nr: 7145.005

50 x 27 x 5 mm

Overzicht alle hulpmiddelen bij XL-Panel
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VerbruiksindicatieRVS klimaatkaart Benelux

Bevestiging Product Aantal (circa) Eenheid

Verlijmen Bostik Foamtape 12 rol van 25 meter

Bostik Rockpanel Tack-S 50 patroon 290 ml

Bostik Primer MSP 6 blik van 500 ml

Bostik Liquid 1 2 blik van 1000 ml

Bostik Prep M 2 blik van 500 ml

Schroeven Rockpanel schroef (hout) 5 doos 200 stuks

Rockpanel boorschroef (metaal) 5 doos 200 stuks

Mini Rockpanel schroef (hout) 5 doos 200 stuks

Nagels Rockpanel ringnagel 35 mm 7 doos 200 stuks

Rockpanel (per ± 100m2)

Bevestiging Product Aantal (circa) Eenheid

Verlijmen Bostik Foamtape 12 rol van 25 meter

Bostik Paneltack HM 50 patroon 290 ml

Bostik SX black (houten regels) 3 blik van 1000 ml

Bostik Prep M (metalen regels) 3 blik van 500 ml

Bostik Primer MSP (gevelpaneel natura, natura pro, pictura en textura) 4 blik van 500 ml

Bostik Primer Q (achterzijde gevelpaneel linea en tectiva) 2,5 flacon 1000 ml

Schroeven Vezelcement schroeven 10 doos 100 stuks

Sidingboorschroeven 10 doos 100 stuks

Vezelcement plaatmateriaal (per ± 100m2)

Bevestiging Product Aantal (circa) Eenheid

Verlijmen Bostik Foamtape 12 rol van 25 meter

Bostik Paneltack 50 patroon 290 ml

Bostik Primer paneltack 3 blik van 500 ml

Bostik SX black 3 blik van 1000 ml

Schroeven HPL schroeven 10 doos 100 stuks

HPL plaatmateriaal (per ± 100m2)

Invloed van klimaat en luchtgesteldheid

Belasting
1.    Licht
2a.  Matig
2b.  Matig
3a.  Middel/zwaar
3b.  Middel/zwaar
4.    Zwaar

Macroklimaat
Landelijk
Landelijk/industrieel
Landelijk/Maritiem
Industrieel/Maritiem
Maritiem
Industrieel/Maritiem

Belasting door chloor- 
en sulfaatneerslag in 
de Benelux

1

1

1

2a

2a

2b

2b

2a

3b

3b

4

3a

3a



XL-Panel B.V.

XL-Panel is uw leverancier voor: Gevel bevestigers | Gevel profielen | Bostik lijmen & 

kitten | Aluminium waterslagen | EPDM voegbanden | Fermacell toebehoren | Topalit 

vensterbanken | Compressoren & tackers | James Hardie Planks

Adresgegevens
De Immenhorst 6
7041 KE ‘s-Heerenberg

Postbus 209
7040 AE ‘s-Heerenberg

Telefoonnummer
+31 (0) 314 - 668 562

Faxnummer
+31 (0) 314 - 668 375 

Order e-mailadres
orders@xl-panel.nl

Algemeen e-mailadres
info@xl-panel.nl

Zo kunt u ons bereiken
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