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NoviClad Palace
Algemeen:
Deze instructies werden opgesteld voor al wie betrokken is bij het laden, lossen, stockeren,
vervoeren, verzagen, boren, monteren en/ of toepassen van de NoviClad Palace
bekledingsstrook.
Het niet volgen van onderstaande instructies kan voor gevolg hebben dat de productgarantie
vervalt.

Transport en Stockage
Tijdens het transport dienen de platen ondersteund te worden door een pallet van dezelfde
afmetingen, afgedekt tegen invloeden van buitenaf.
Het heffen door kranen of hefwerktuigen van pallet tot pallet of van pallet naar de bouwstelling
dient te gebeuren met brede kunststof straps en bijvoorbeeld niet met stalen kabels die de
plaatranden kunnen beschadigen. Het gebruik van zuignappen wordt afgeraden. Een goed
alternatief voor het heffen is het gebruik van kaders waarop de platen vertikaal-lichtjes schuin
kunnen rusten.
In gestapelde toestand dienen de platen te worden beschermd tegen regen. Water tussen de
platen in gestapelde toestand kan staining veroorzaken.
De platen dienen steeds vlak en horizontaal gestapeld te worden. De pallet waarop ze gestapeld
worden dient volledig gesloten te zijn of voorzien van balkjes met maximum tissenafstanden van
40 cm.
De platen mogen nooit van een stapel ‘gesleept’ worden. Dit veroorzaakt krassen. De platen
dienen met 2 personen gedragen te worden; de platen van de stapel heffen en gekanteld dragen.
Verzagen
De platen dienen verzaagd te worden met het juiste snijgereedschap.
Als zaagblad wordt aangeraden een zaagblad te gebruiken met hardmetalen tanden. 4 tanden in
geval van een diameter 160 mm tot 190 mm en 6 tanden in geval van een zaagblad van 225 mm.
Een product blad van het zaagblad met diameter 160 mm is beschikbaar via de website
www.noviclad.be of kan per e-mail aangevraagd worden. Dit zaagblad in combinatie met een
Festo handcirkelzaag met rail is een geschikte oplossing voor het verzagen van de platen. Het
verzagen dient te gebeuren op een zaagtafel met vaste rail. De zaagmachine loopt over de rail en
glijd dus niet over de plaat. De plaat dient tijdens het verzagen vastgeklemd te worden om
trillingen te verlijden. Indien tijdens het verzagen er afbrokkelingen ontstaan op de randen van
de plaat, wordt er een verkeerde machine gebruikt, of is de zaagsnelheid te hoog of is er wat mis
met het zaagblad. Bij afbrokkelen dus onmiddellijk iemand van het NoviClad team waarschuwen
en vragen om assistentie. In sommige gevallen mag er voor het afwerken van de randen een
schuurblokje gebruikt worden.
Verzagen dient steeds te gebeuren volgens de veiligheidsregels van het ARAB en steeds met
stofafzuiging en stofmasker.
Zaagstof steeds onmiddellijk verwijderen met een borstel (niet te fijn-niet te ruw) Geen stof
achterlaten op de plaat, want dit stof kan later bij contact met water cementsporen achterlaten.
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Boren
Voor het boren van de gaten steeds de boren geleverd door NoviClad gebruiken. Gewone steenof betonboren zijn niet geschikt. Er zijn verschillende boordiameters beschikbaar naargelang het
bevestigingssysteem.
Boorstof steeds onmiddellijk verwijderen met een propere borstel. (niet te zacht-niet te ruw) .
Geen stof achterlaten op de plaat, want , want dit stof kan later bij contact met water
cementsporen achterlaten.
Monteren, bevestigen.
De platen kunnen gebruikt worden voor diversie toepassingen zoals onderdelen van meubelen
en tuinmeubelen, binnen-en buitenbekleding van muren, dakgootafwerking enz…
In deze instructies wordt alleen het gebruik in geval van een buitenbekleding behandeld. Voor
alle andere toepassingen, gelieve NoviClad te contacteren.
De platen dienen steeds bevestigd te worden op een draagstructuur van het type ‘geventileerde
gevel’.
Het materiaal van de draagstructuur is hout, aluminium of metaal.
De bevestiging van de platen op en houten draagstructuur gebeurt met schroeven, geleverd door
NoviClad.
De bevestiging van de platen op een metalen draagstructuur gebeurt met speciale blindnieten
(rivetten) geleverd door NoviClad.
Verlijming wordt niet ondersteund tenzij met goedkeuring en onder garantie van een
lijmleverancier.
Gezondheid en Veiligheid.
Gelieve hiervoor het veiligheidsinformatieblad te raadplegen.
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