
Verwerkingsvoorschrift Antisone®  
 

De opslag en de ruimte waarin Antisone® wordt opgeslagen en/of verwerkt, moet tenminste aan 

de volgende eisen voldoen: 

a.    De ruimte moet glasdicht, droog en geventileerd zijn. 

b.    Er moet worden gestookt, opdat een temperatuur tussen 15°C en 23°C kan worden 

       gerealiseerd. 

c.    De relatieve luchtvochtigheid dient 40% tot 70% te bedragen. 

d.    De panelen moeten horizontaal worden gestapeld op pallets, of op regels met een onderlinge 

       afstand van 250 mm. 

e.    Vuil en scherpe hoeken kunnen de platen beschadigen als deze over elkaar schuiven. Daarom 

      dienen de panelen niet geschoven maar opgetild te worden. 

f.    Stapels dienen te worden afgedekt met een plaat of met folie. 

 

De verwerking dient aan de volgende eisen te voldoen: 

a.  Voor verwerking dient het Antisone® minimaal 24 uur te acclimatiseren in de ruimte waarin het 

     zal worden verwerkt. 

b.  Antisone® dient voor zowel wanden als plafonds vierzijdig op achterhout van maximaal 600 mm 

     x 600 mm te worden bevestigd, waarbij het achterhout alle randen van het Antisone® moet 

    ondersteunen. 

c.  Het achterhout moet worden uitgelijnd met het nulpunt aan de onderkant (bij een plafond) of 

    aan de voorkant (bij een wand). 

d.  De dikte van het achterhout moet minimaal 25 mm zijn. 

e.  De breedte van het achterhout moet bij Antisone® met elk kanaal doorlopend gegroefd  

    minimaal 70 mm zijn en bij Antisone® met overgeslagen doorlopende groef minimaal 130 mm.  

f.  De panelen dienen te worden bevestigd met circa 60 nieten per m2 (op geschikte,  

    samendrukbare lijm). De nieten kunnen met een speciaal pneumatisch nietapparaat, waarvan de 

    kop in de sleuven van het Antisone® past, worden aangebracht*.  

g.  Aan de kopse zijden van de panelen dient een voeg van 4 mm te worden aangehouden. 

 

* Bruynzeel Multipanel kan nieten leveren en het nietapparaat verhuren. 
 

Opmerkingen: 

Zoals elk houten product vertoont Antisone® vorm- en maatveranderingen als gevolg van 

veranderende atmosferische omstandigheden. 

!  Alleen op een achterhoutconstructie kunnen vorm- en maatveranderingen tot een minimum  

   worden beperkt;  

!  De visuele kwaliteit wordt in grote mate bepaald door de vlakheid en stijfheid van het  

  achterhout. 


