De betaalbare
compactplaat van
Europese kwaliteit.

 Tweezijdig decor
 Duurzaam
	Goede prijs-kwaliteitverhouding
 Weerbestendig
 Onderhoudsvriendelijk
 Slag-, vorm- en stootvast

Lino Compact, de betaalbare
compactplaat van Europese kwaliteit
Een onderhoudsvriendelijke plaat met uitgebreide toepassingsmogelijkheden:
dat is Lino Compact. Budgetvriendelijk, duurzaam, nagenoeg onderhoudsvrij en
standaard aan beide zijden voorzien van een decor. Deze massieve compact
plaat van LinoCompact Nederland is weerbestendig en slag-, vorm- en stootvast.

Breed toepasbaar en jarenlang
onderhoudsvriendelijk
Lino Compact is ideaal voor een breed scala aan afwerking voor
o.a. geventileerde binnen- en buitenafwerking. Denk bijvoorbeeld
aan boeiboorden, luifels, plafonds, dakkapellen, reclamedoeleinden,
wandbekleding, stootranden en lambrisering. Omdat Lino Compact
onderhoudsvriendelijk is, kunt u jarenlang rekenen op een perfect
resultaat.

Europese kwaliteit
De Lino Compact platen worden in Europa geproduceerd. Dat betekent niet alleen dat u
verzekerd bent van een zeer hoge kwaliteit, maar ook dat de platen minder ver vervoerd
worden: goed voor u en goed voor het milieu. Bovendien is Lino Compact voorzien van
het CE-label en voldoet het daarmee aan de wettelijke eisen op het gebied van veiligheid,
gezondheid en milieu.

Unieke eigenschappen
Lino Compact:


Tweezijdig decor

	Duurzaam

Opslag-, bewerkings- en
montagevoorschriften
Lino Compact platen zijn eenvoudig te bewerken.
In deze folder vindt u de opslag-, bewerkings- en



Goede prijs-kwaliteitverhouding

montagevoorschriften van het plaatmateriaal.



Weerbestendig

U vindt deze ook terug op onze website:



Onderhoudsvriendelijk



Slag-, vorm- en stootvast

www.linocompact.nl

Specificaties
Wit*
069016

Afmetingen

305 x 130 cm. * 244 x 122 cm leverbaar
Op aanvraag zijn andere plaatafmetingen mogelijk
Afmetingen conform EN 438-2.6/2.7/2.8

Gebroken wit*

Uitzettingscoëfficient

069010

Licht grijs
067038

Bij verhoogde temperaturen, in de lengte ≤ 0,3%
in de breedte 0,6% conform EN 438-2.17

Elasticiteitsmodule

≥ 9000 Mpa, conform EN ISO 178

CE-markering

CE-4

Dikte

Standaard dikte 6 mm
Op aanvraag leverbaar in andere dikten

Antraciet grijs

Dikte conform EN 438-2.5

067024

Zaans groen
066007

Functie

Niet dragend

Gewicht

≥ 1350 kg/m³

Kwaliteit

Conform EN 438-4:2005

EU Brand/rookklasse

Standaard uitgevoerd in D-s2,d0 conform EN 13501

Donkerblauw

Op aanvraag leverbaar in de Brandvertragende FR

065011

kwaliteit B-s1,d0

Zwart
069004

Lichtechtheid Xenon arc

Grijze wolschaal ≥ 4 conform EN4 384:2005-2.27

Formaldehyde emissie

E1, conform EN13986

Garantie

Zie de voorwaarden hiernaast

Garantievoorwaarden
De garantie op Lino Compact geldt uitsluitend indien vóór bewerking en/of
montage een geldig garantiecertificaat is ingediend bij de leverancier en

Uitsluiting

indien is voldaan aan de in deze folder beschreven opslag-, bewerkings- en

	De leverancier is niet aansprakelijk voor schade die u of derden

montagevoorschriften van Lino Compact.

direct of indirect als gevolg van enig gebrek aan de Lino Compact
plaat zou kunnen leiden of werkelijk geleden kan hebben.

De leverancier van Lino Compact platen garandeert de fysieke en mechanische

	Gevolgschade ontstaan door gebreken aan de Lino Compact plaat.

producteigenschappen van de platen zoals vermeld in de Lino Compact

	Schade door gevolg van vandalisme.

brochure, voor een periode van 10 jaar na levering, mits de platen verwerkt

	Schade, die een verzekeraar normaliter uitsluit in van kader
oorlogshandeling, (natuur) rampen, force majeur etc.

zijn volgens de Lino Compact opslag-, bewerkings- en montagevoorschriften.
Mocht u kunnen aantonen dat er binnen de voornoemde periode fabricage

	Gebreken of klachten ontstaan door werkzaamheden van derden.

en of materiaal fouten de oorzaak zijn van delaminatie die de constructieve

	Geleidelijke verkleuringen ontstaan onder invloed van weersomstandigheden en lichtinval.

eigenschappen van de Lino Compact plaat aantasten en dus nadelige gevolgen
veroorzaakt voor de gehele constructie dan garandeert de leverancier zich tot:

Schademelding
Garantie

Uiterlijk binnen 7 werkdagen na constatering dient de melding

 Gratis herlevering van de defecte plaat/het aantal defecte platen.

schriftelijk gemeld te zijn bij de leverancier onder vermelding van:

	De kosten voor de directe vervanging van de defecte plaat/platen te
vergoeden tot een maximum van eenmaal de oorspronkelijke factuur-

1.

Factuurnummer, datum van levering.

waarde van de defecte plaat, tot een maximum van € 5.000,- per

2.

Het aantal platen met gebreken.

project, rekening houdend met de economische vermindering van

3.

Type gebrek.

10% per jaar.

4.

Locatie van project waar de schade opneembaar is.

	De oorspronkelijke garantietermijn van 10 jaar blijft als gevolg
van een vervangende levering in stand en wordt niet verlengd.
	Bij vervanging gaat de eigendom van defecte plaat over naar

Leverancier moet in staat zijn schade te inspecteren voor de platen
verwijderd worden/zijn.

de leverancier.
De garantie op Lino Compact geldt uitsluitend indien vóór bewerking en/of

Garantie vervalt:

montage een geldig garantiecertificaat is ingediend bij de leverancier en

	Indien de panelen reeds voor verwerking zichtbare gebreken

indien is voldaan aan de in deze folder beschreven opslag-, bewerkings- en

vertoonden.
	Gebreken die zijn ontstaan door onjuiste toepassing van de

montagevoorschriften van Lino Compact. Deze zijn opvraagbaar als
hardcopy en/of PDF en te downloaden op onze website www.linocompact.nl.

voornoemde Lino Compact opslag-, bewerkings- en
montagevoorschriften.
	Oneigenlijk gebruik van de platen anders dan waarvoor ze

De algemene verkoop/ leveringsvoorwaarden van de
leverancier zijn van toepassing op de garantie.

normaliter bedoeld zijn.
	Normale slijtage en slecht/geen of gebrekkig/ondeskundig
onderhoud aan de platen.

Vraag het garantiecertificaat aan



Aanvraagformulier
Garantiecertificaat
Geldig binnen de EU

Projectgegevens:
PROJECTLOCATIE

AANNEMER

DEALER

OPDRACHTGEVER

ARCHITECT

Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mailadres

Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mailadres

Garantiecertificaat aangevraagd door:
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mailadres
Datum afgifte
Datum aankoop

Het garantiecertificaat wordt uitsluitend verstrekt indien u dit formulier vóór bewerking en montage volledig ingevuld stuurt naar:

LinoCompact Nederland, Postbus 140, 5600 AC Eindhoven. U kunt het formulier ook invullen op www.linocompact.nl

Opslag, bewerkings- en montagevoorschriften

Algemeen Lino Compact platen kunnen gemakkelijk bewerkt worden,

2 opties gekozen worden: een open voeg of een voeg waarbij gebruik

mits hiervoor de juiste apparatuur gebruikt wordt. Hanteer de platen

wordt gemaakt van LPDE-voegband die ondersteund wordt door achterhout.

voorzichtig zodat het oppervlakte decor niet beschadigd raakt. Lino Compact
platen gedragen zich door de samenstelling in veel opzichten op dezelfde

Bevestigingssystemen Bij het monteren van Lino Compact platen geldt

wijze als hardhout.

dat de wettelijke bouwvoorschriften opgevolgd moeten worden. Bij exterieur
toepassing dient u bij de berekening van de maximale HOH-afstanden bij een

Transport en opslag Lino Compact platen moeten op deugdelijke

toepassing boven 6 meter van het maaiveld een constructeur te raadplegen.

pallets vervoerd worden. Indien er gelost wordt zonder heftruck moeten de

Onderstaande HOH-afstanden gelden tot een maximale hoogte van

platen getild worden. Platen dienen vlak op pallets in een droge, schone en

6 meter boven het maaiveld. Gebruik voor eventuele toepassingen in

vorstvrije ruimte opgeslagen te worden. Voor bewerking dienen de platen

vochtige omgevingen en bij exterieur gebruik uitsluitend corrosiebestendige

gecontroleerd te worden op eventuele afwijkingen.

bevestigingsmiddelen op een geschikte achter-constructie. Bij horizontale
toepassingen zoals de onderzijde bekleding van een luifel, dienen de

Zagen, boren, frezen Lino Compact platen dienen voor gebruik altijd

HOH-afstanden 25% verkleind te worden.

herzaagd te worden. Gebruik een wisseltand of trapezium vlaktand van
hardmetaal of diamant. Bij binnenhoeken met ≥ 6mm boor voorboren.

Bij een plaatdikte van 6 mm is de maximale HOH-afstand bij de twee

Gebruik voor het voorboren van gaten een HSS-boor met een tophoek van

meest gebruikte bevestigingsmethoden in Nederland:

60-80º. Om uitbreken aan de onderzijde van het paneel te voorkomen dient
u de plek waar geboord wordt voldoende te ondersteunen. De panelen

HOH-bevestiging met behulp van schroeven op een verduurzaamd

kunnen bewerkt worden met een boven- of tafelfrees waarbij de beitels ook

houten regelwerk*

van hardmetaal of diamant dienen te zijn.

2 bevestigingen in één richting = maximaal 450 mm
3 of meer bevestigingen in één richting = maximaal 550 mm

Folie Indien platen voorzien zijn van beschermfolie dient u deze tegelijkertijd
aan beide zijden te verwijderen voor montage.

HOH-blinde bevestiging (verticaal) met lijmsysteem op een
verduurzaamd houten regelwerk**

Ventilatie, isolatie De platen dienen te allen tijde zowel voor binnen- en

2 bevestigingen in één richting (verticaal) = maximaal 400mm

buitentoepassing voldoende geventileerd te worden gemonteerd, waarbij een

3 of meer bevestigingen in één richting (verticaal) = maximaal 500 mm

doorgaande spouw van minimaal 20 mm diepte achter de gevelbeplating,
tussen de Lino Compact plaat en de isolatie aanwezig moet zijn. Breng
waterkerende dampopen folie goed aan tegen de isolatie. Aan de boven- en
onderzijde van de boeiboorden en overige gevelbekleding, evenals bij
ramen en deuren, dienen ventilatieopeningen aanwezig te zijn die direct

* afstand van de schroef moet minimaal 20 mm en maximaal
50 mm van de paneelrand zijn.
**	raadpleeg de lijmleverancier voor de juiste afstemming met het
lijmsysteem en specifieke montagevoorschriften.

in contact staan met de buitenlucht. Houd per m¹ horizontale gevelbreedte
rekening met ventilatieopeningen van minimaal 50 mm.

Schroeven Gebruik uitsluitend corrosiebestendige RVS snelmontageschroeven die verkrijgbaar zijn in de kleuren van de Lino Compact platen.

Voegen De panelen kunnen in de lengte en breedterichting werken onder

Boor de schroefgaten voor in de platen met een gatdiameter van 8 mm.

invloed van temperatuurwisselingen en luchtvochtigheid. Daarom moeten de

Schroeven centrisch plaatsen in de boorgaten waarbij de schroeven niet te

panelen rondom vrij kunnen werken. De breedte van de voeg moet afgestemd

strak aangedraaid mogen worden, zodat de panelen kunnen werken.

worden op de afmeting van de panelen waarbij als vuistregel 8 mm aangehouden moet worden. Horizontaal kunt u kiezen uit een open voeg of een

Onderhoud Lino Compact platen zijn onderhoudsarm. Minimaal 1x per

voeg waar gebruik wordt gemaakt van een voegprofiel. Let erop dat de

jaar dienen de panelen schoongemaakt te worden met lauwwarm water en

panelen (onderling) vrij kunnen blijven werken. Bij verticale voegen kan uit

een mild, niet-schurend reinigingsmiddel.

INFO@LINOCOMPACT.NL
WWW.LINOCOMPACT.NL

