
Viking weerstaat het 
Nederlands klimaat

boeidelen van okoumé

Viking® ply

Met VIKING® PLY BOEIDEEL heeft u een boeideel 
op basis van het meest duurzame hout voor het 
Nederlandse klimaat. 
Speciaal ontwikkeld voor toepassing als boeiboord 
of daklijst. Met een grijze, schilderklare 
melaminefi lm aan beide zijden voor een 
perfecte bescherming en waardoor snel een 
glad eindresultaat wordt verkregen. 

Met kwaliteitskeurmerk van KOMO
FSC-certifi caat
CE-gemarkeerd
10 jaar uitgebreide, schriftelijke garantie

Belangrijk: Altijd randen en gaten goed 
dichten en sealen met grijze IP-randsealer. 

HANDIG! 
De achterzijde hoeft niet afgewerkt 
te worden. Door de paintfi lm extra lange levensduur. 
Gronden is niet meer nodig. 
Handzaam door het lichte gewicht. Gemakkelijk 
met alle gereedschappen te bewerken. 

MILIEU! 
Okoumé multiplex uit Europese 
productie.
Gekapte bomen worden herplant.

www.vikinggevel.nl

Paintfi lm 200 g/m2 

Dikke fi neren
Exterieur verlijmd
Grijze randverf rondom
Afgeronde randen r=3
Afgeschuinde onderzijde

OP VOORRAAD:
• Viking® ply boeideel in 8 afmetingen 
  18 x 2500 x 200 mm 18 x 3100 x 200 mm
  18 x 2500 x 250 mm 18 x 3100 x 250 mm
  18 x 2500 x 300 mm 18 x 3100 x 300 mm
  18 x 2500 x 400 mm 18 x 3100 x 400 mm

• grijze IP randsealer

Verlijming: Watervast volgens 
AW-100. Emissieklasse E1.
Densiteit: ca. 500 kg/m2
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Dak
Viking ply boeideel
dampremmende folie dak
isolatieplaten dak
dakbedekking
daktrim
ventilatieruimte achter boeideel (min. 1 cm)

Dragende constructie met:
Viking core of andere gevelafwerking
EPDM band
luchtstroom door ventilatiespouw (min. 2 cm)
dampdoorlatende folie
isolatiemateriaal
houten regelwerk

10 mm

ADVIEZEN  VERWERKING  EN  AFWERKING

Ventilatie en dilatatie
•  Zorg voor ventilatie! Ook een boeideel moet kunnen 

werken. Maak een regelwerk achter het boeideel zo-
dat minimaal 10 mm ruimte ontstaat voor ventilatie.

•  Breng regelwerk verticaal aan. Ondersteuningsafstan-
den maximaal 60 cm. Gebruik wanneer dit niet kan 
een dubbel regelwerk van verticaal achterhout met 
daarop horizontaal regelwerk. Gebruik bij houten 
regelwerk hout met duurzaamheidsklasse 1 of 2 (bv. 
rode meranti), of anders verduurzaamd hout.

•  Zorg voor voldoende ventilatie aan boven én onder-
zijde van het geveldeel, zie � g. 1. 

•  Zorg altijd voor een tussenruimte tussen de boeidelen 
van 10 mm. Dit geldt ook voor de aansluiting met 
andere bouwdelen.

 Door deze dilatatie kunnen de randen eenvoudig 
worden onderhouden en hebben de platen ruimte 
om iets te werken.

•  Boeidelen niet in verstek verbinden. Correcte hoekop-
lossingen waarbij rekening gehouden is met dilatatie 
ziet u in � guur 2 buitenhoek en binnenhoek.

Randafwerking vóór montage
• Viking® ply boeideel heeft al afgeronde kanten en 

afgeschuinde onderzijde. Indien hierin gezaagd is: 
 -  De (gezaagde) randen afronden (r=3) voor een betere 

verfhechting (zie � g. 3).
 -  Plaats de afgeschuinde zijde aan de onderkant, hier-

door wordt vocht weggevoerd naar de buitenkant en 
krijgt het geen kans in de verbinding te kruipen (zie 
� guur 4). 

•  De randen moeten gesloten zijn (geen gaps), vóórdat 
de panelen worden gemonteerd:

•  Vul eventuele gaatjes (‘gaps’) in de randen met een 
niet-krimpend, overschilderbaar en voor de toepas-
sing geschikt vulmiddel.

•  Verwijder schuurstof en werk de randen af met grijze 
IP-randsealer. Breng dit op volgens voorschrift van de 
fabrikant. Om voldoende laagdikte (minimaal 100µ) 
te verkrijgen heeft het gebruik van een kwast hierbij 
de voorkeur.

Afwerking buiten
•  Het verdient de voorkeur om een eerste schilderlaag 

rondom aan te brengen voor montage.
•  Viking® ply boeideel heeft een 200 grams dikke 

paint� lm, gronden is niet persé nodig. U kunt daarom 
volstaan met minder verf. 

•  Schroefgaten altijd onmiddellijk afwerken met een niet-krimpend, over-
schilderbaar en voor de toepassing geschikt vulmiddel.

•  Rondom de (gezaagde) randen goed afwerken: schuren, ontvetten, daarna 
schilderen. 

•  Het oppervlak ontvetten en licht opruwen voor schilderen.
•  Voor de afwerking van KOMO-gecerti� ceerde toepassingen gelden de 

richtlijnen in de SKH publicaties 07-01 en 04-01. 
•  Laat uw ver� everancier u adviseren over de keuze van het juiste verfsys-

teem en de verwerking hiervan.

Garantie
Bij juiste toepassing, verwerking en onderhoud geldt een uitgebreide 
garantie van 10 jaar tegen delaminatie van Viking® ply boeideel. De 
garantie en garantiebepalingen zijn uitgeschreven in het garantiecerti-
� caat dat te downloaden is van www.vikinggevel.nl.

 Opslag (op de bouwplaats)
•  Opslaan op een droge, geventileerde plaats. 
•  Horizontaal opslaan op een droge en vlakke 

ondergrond, op balkjes of een pallet, niet in 
contact met aarde.

•  Hart-op-hart afstand balkjes is maximaal 60 cm.

Zagen
•  Handzaag: gebruik een scherp, � jngetand 

zaagblad met minimaal 7 tanden per 25 mm.
•  Cirkelzaag: gebruik een scherp, � jngetand 

hardmetalen zaagblad, laat de zaagtanden 10 
à 15 mm door het plaatoppervlak steken.

•  Een slechte ondersteuning vergroot de kans op 
een slechte zaagsnede. Borg de plaat tijdens 
het zagen daarom goed.

Montage
• Gebruik RVS-schroeven tegen corrossie. Schroeven zijn tenminste 45 

mm lang (2,5x de plaatdikte). Schroeven bieden een hoge trekvastheid.
•  Schroefgaten in de plaat voorboren met een diameter gelijk aan de 

steel van de schroef. Vervolgens met een verzink- of soevereinboor de 
schroefkop verzinken.

•  Handmatig nagelen wordt afgeraden i.v.m. mogelijke beschadigingen 
aan het oppervlak.

Schroefafstanden bij triplex
•  60 cm afstand houden.
•  Hoeken: 15 mm uit de hoek afstand houden.
•  Bovenzijde: 10 mm uit de rand afstand houden. 
•  Onderzijde: 25 mm uit de rand afstand houden (i.v.m. schuine kant).

Voorbeeld montage boeideel

Bevestiging plaatmateriaal aan de gevel.
Details buitenhoeken
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fi guur 2   buitenhoek
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R = 3 mm

fi guur 3

fi guur 4

Bevestiging plaatmateriaal aan de gevel.
Details binnenhoeken

10 mm
10 mm

fi guur 2   binnenhoek

fi guur 1
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600 mm onderlinge afstand ondersteuning is maximaal.

Een verticaal regelwerk geeft meer ventilatieruimte.

Boeideel 3.10 meter lengte: 14 RVS-schroeven
Boeideel 2.50 meter lengte: 12 RVS-schroeven

min. 10 mm uit de 
rand afstand houden

Afstand naar onderzijde is mede afhankelijk 
van regelwerk maar niet minder dan 25 mm 
i.v.m. schuine kant.
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> 25 mm

min. 15 mm uit de 
hoek afstand houden
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