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Introductie
Deze richtlijnen kunnen worden gebruikt als inspiratie en als 
referentiehulpmiddel voor mensen die met Solid Textile Board van Really 
werken.
 De aanbevelingen in deze richtlijnen zijn gebaseerd op de huidige kennis 
over hoe u met Solid Textile Board kunt werken, maar andere tools en 
machine-instellingen kunnen net zo goed werken.

Beschermfolie
Solid Textile Boards worden geleverd met een beschermfolie aan beide 
zijden. Houd er rekening mee dat er kleine luchtbellen in de folie kunnen 
zitten.
 Het wordt aanbevolen om de beschermfolie er zo lang mogelijk op te laten.

Kleur
Solid Textile Board wordt gemaakt van natuurlijke materialen zonder 
het gebruik van aanvullende kleurstoffen. Daarom kunnen er lichte 
kleurverschillen optreden. Dit geldt ook voor de witte katoenen kern, 
die kan variëren van zuiver wit tot wit met een lichtblauwe tint.
 Als kleurafstemming essentieel is voor het ontwerp en de montage, 
volg dan deze richtlijnen om de best mogelijke kleurenovereenkomst te 
garanderen:
– Gebruik platen van dezelfde pallet of van dezelfde productiebatch
–  Een lichte schuurbeurt kan de kleur van het bord lichter maken en 

eventuele glanzende delen op het oppervlak matteren
–  Zorg ervoor dat alle oppervlakken van het ontwerp gelijk worden 

behandeld om de kleurovereenkomst te behouden

Behandeling
Een pallet met 40 Solid Textile Boards weegt ongeveer 1200 kg. Als er geen 
vorkheftruck beschikbaar is, moeten de platen afzonderlijk worden gelost. 
Eén volledige plaat weegt ongeveer 30 kg en moet door twee personen 
worden opgetild. Het wordt aangeraden altijd handschoenen te dragen bij het 
hanteren van de platen, omdat de randen scherp kunnen zijn.

Opslag
Solid Textile Boards moeten altijd op een vlak oppervlak worden opgeslagen 
om kromtrekken te voorkomen. Als alternatief kunnen de platen worden 
opgeslagen op de lange rand, onder een hoek zo dicht mogelijk bij verticaal, 
maar nog steeds volledig ondersteund om kromtrekken te voorkomen.

Gereedschap en apparatuur
Over het algemeen kan Solid Textile Board worden verwerkt met de meest 
voorkomende houtbewerkingsgereedschappen. Het beste resultaat wordt 
bewerkstelligd door het gebruik van goed gereedschap waarbij u er zeker van 
moet zijn dat dit gereedschap scherp is.
 De meest gebruikelijke processen voor het werken met Solid Textile Board 
zijn zagen, frezen, boren, schuren en snijden.
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Kerving
Het snijden van groeven om flexibiliteit toe te voegen, maakt het mogelijk 
om gebogen vormen te maken. De vezelige aard van het materiaal laat het 
resterende oppervlak werken als een duurzaam maar flexibel scharnier. 
Groefdiepte, -breedte en -afstand bepalen het niveau van flexibiliteit van de 
plaat en deze parameters moeten worden benut om de gewenste kromming 
aan te passen.
 Voor eenvoudige krommingen wordt het zagen van groeven op een 
tafelzaag met een 3,2 mm breed blad aanbevolen. Het zagen van de plaat tot 
een 1,5 mm dikte in elke groef, gecombineerd met een smalle tussenafstand 
van 2,5 mm tussen de sneden, zal een zeer flexibele structuur creëren. Voor 
een subtielere kromming is een freesdiepte van 1 mm in elke groef mogelijk 
met een tussenruimte van 7 mm tussen de sneden.
 Houd er bij het buigen van Solid Textile Board rekening mee dat de kleur 
kan veranderen op het oppervlak tegenover de kerving als gevolg van het 
spannen van de oppervlaktevezels. De juiste balans tussen de afmetingen 
van de groeven en de gewenste kromming zorgt ervoor om dit te voorkomen. 
Over het algemeen zal minder afstand tussen de groeven en een groefdiepte 
die meer dan 1 mm materiaal achterlaat, resulteren in een meer egaal 
oppervlak. Klanten wordt geadviseerd om zelf te experimenteren om de beste 
instellingen vast te stellen volgens de vereisten van het project.

Een variatie van zaagsneden in zowel een als twee richtingen

Drie zaagsneden met verschillende snijdieptes en -afstanden, en de resulterende visuele impact 
op de tegenoverliggende zijde
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Verbindingen en samenstellingen
Het slanke profiel van Solid Textile Board betekent dat sommige methoden 
voor verbinding beter geschikt zijn dan andere.
 Solid Textile Board reageert erg goed op lijmen vanwege de vezelachtige 
aard en het poreuze oppervlak. Voor de meeste lijmdoeleinden wordt 
standaard witte houtlijm (PVA) aanbevolen, behalve bij het werken met 
platen met een melamine folielaag. Voor platen met een melamine folielaag, 
raden we aan te werken met acryl-emulsielijmen of andere kleefstoffen voor 
melamine.
 Schroeven en spijkers blijven goed in het materiaal zitten vanwege de 
hoge dichtheid.

Verstekverbinding
De plaat zagen in een hoek van 45 graden creëert een goed oppervlak 
voor het maken van een stevige gelijmde verbinding. Zagen onder een hoek 
kan worden gedaan in een CNC-machine met behulp van een blad of een 
v-groef frees.

Verstekverbinding

Verstek-vouwverbinding gesneden door een blad in een CNC-machine



6

Verstek-vouwverbinding
Een zeer uniek kenmerk van Solid Textile Board is het vermogen om op 
natuurlijke wijze te scharnieren wanneer een v-groef wordt gezaagd met maar 
0,15 mm – 0,3 mm over van het oppervlaktemateriaal. De vezelachtige aard 
van het materiaal maakt het zeer gemakkelijk om het materiaal te hanteren 
nadat het is gezaagd, waardoor er een grote mate van vrijheid ontstaat bij het 
ontwerpen en werken met het materiaal.

Een verstek-vouwverbinding maakt het mogelijk om naadloze randen te 
creëren. 

Gereedschap Gereedschap-
diameter

TPM Snelheid

V-groef – 17000 15000 mm/min

Deuvelverbinding
Een deuvelverbinding maakt een nauwkeurige en sterke montage mogelijk. 
Een deuvel van standaardformaat moet meestal worden ingebracht in een 
materiaal met een minimale dikte van 8 mm. Om deze reden wordt een 
deuvelverbinding alleen geadviseerd als twee of meer Solid Textile Boards 
op elkaar zijn gelijmd.

Gecombineerde verstekverbinding en verstek-vouwverbinding voor naadloze verbinding van 

drie zijden

Tweelaags Solid Textile Board-laminaat met 8 mm deuvels
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Lamellendeuvelfrees
Standaardlamellen, 4 mm dik, kunnen worden gebruikt voor eind-tot-eind-
montage. Houd er rekening mee dat het centreren van de groeven voor de 
lamellen essentieel is om beschadiging van het bord te voorkomen voor een 
optimale montage.
 Een alternatief voor de lamellenverbinding zou kunnen zijn om een 
verstekverbinding met een groef te maken en vervolgens een spie van 3 mm 
aan het geheel toe te voegen. Dit zorgt voor een sterkere verbinding, maar 
vereist ook wat extra verwerkingstijd.

Tong- en groefverbinding
De tong en groefverbinding is een geweldig alternatief voor een eind-tot-
eind-montage, waarbij dezelfde look ontstaat met het extra voordeel van een 
groter oppervlak waarop de lijm kan blijven plakken. Zowel de messing als de 
groef kunnen worden gemaakt met behulp van een tafelzaag. De groef in de 
afbeelding is gemaakt met een 3,2 mm breed blad dat 3 mm omlaag snijdt.

4 mm lamel in Solid Textile Board

Messing en groefverbinding
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Schroefmontage
Schroeven en bouten zitten stevig in Solid Textile Board en kunnen worden 
gebruikt voor het monteren van platen of het bevestigen van andere 
materialen op de plaat. Het wordt aanbevolen om voor te boren voor men 
gaat schroeven, dit om beschadigingen te voorkomen. Het maken van een 
gecentreerd gat bij het schroeven in de rand van de plaat is cruciaal om 
vervorming van het oppervlak te voorkomen.
 Als het goed wordt gedaan, kunnen schroeven en bouten met een 
diameter tot 4 mm in de rand worden aangebracht zonder problemen met 
het oppervlak.
 Wanneer u schroeven gebruikt om iets op het oppervlak van de platen 
te monteren, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de schroef geen deuk 
achterlaat of zelfs doorbreekt aan de andere kant. Om dit te voorkomen, 
mogen schroeven niet dieper dan 4 mm in de plaat gaan.

Uitloopopening voor een bout van 4 mm Proefgat voor 4 mm  schroef

Montage op het oppervlak van Solid Textile Board
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Stijfheid en doorbuiging
De eenvoudigste manier om zowel de dikte als de stijfheid aanzienlijk te 
verhogen is door platen samen te voegen door ze op elkaar te lijmen, 
oppervlak op oppervlak. Hiervoor wordt normale houtlijm (PVA) aanbevolen. 
Een verwarmde pers kan worden gebruikt om de uithardingstijd te verkorten 
en om vlakheid te garanderen, vooral bij het lamineren van platen van volledige 
grootte.

Gelijmde lagen van Solid Textile Board
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Ondersteunende structuren
Ondersteunende structuren verhogen de stijfheid en dikte met een minimale 
toename van het gewicht van het eindproduct. Ondersteunende structuren 
kunnen op verschillende manieren worden ontworpen. Zie de onderstaande 
afbeeldingen voor inspiratie.

Ontwerpvoorbeelden die aantonen hoe de dikte en stijfheid van Solid Textile Board kan 

worden verhoogd

Doorbuiging van planken
Planken gemaakt met één laag Solid Textile Board
Een eenvoudige plank die alleen aan de uiteinden wordt ondersteund, 
mag niet langer zijn dan 250 mm. Langere planken moeten om de 330 mm 
worden ondersteund.

Planken gemaakt met een dubbele laag Solid Textile Board
Een eenvoudige plank die alleen aan de uiteinden wordt ondersteund, mag 
niet langer zijn dan 500 mm. Langere planken moeten om de 700 mm worden 
ondersteund.

Het opvolgen van deze aanbevelingen moet resulteren in max. doorbuiging 
van 0,5%, getest volgens EN 16122:2012.
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Doorbuiging berekenen
De doorbuiging van Solid Textile Board met eenvoudige ondersteuning kan 
bij benadering worden berekend met de onderstaande vergelijkingen. 
De doorbuiging kan worden berekend voor zowel een enkele laag (7,6 mm) 
en een dubbele laag (15,2 mm) Solid Textile Board. 

Doorbuiging van een enkele laag Solid Textile Board met katoenen oppervlak
d = 2,34 × m × l 3

  w

Doorbuiging van een enkele laag Solid Textile Board met wollen oppervlak 
d = 2,76 × m × l 3

  w

Doorbuiging van een dubbele laag Solid Textile Board met katoenen oppervlak 
d = 0,26 × m × l 3

  w

Doorbuiging van een dubbele laag Solid Textile Board met wollen oppervlak 
d = 0,31 × m × l 3

  w

d: Doorbuiging in millimeter
m: Belasting in kilo 
l : Lengte van de plank in meter
w: Breedte van de plank in meter

Doorbuiging van tafelbladen
Ondersteunende structuren gemonteerd onder tafelbladen moeten max. 
100 mm vanaf de randen van het tafelblad worden gemonteerd. Als het 
tafelblad uit één laag Solid Textile Board bestaat, mag de afstand tussen 
de ondersteunende structuren niet groter zijn dan 330 mm. Voor een dubbele 
laag Solid Textile Board kan de afstand worden vergroot tot 700 mm.
Het opvolgen van deze aanbevelingen moet resulteren in max. doorbuiging 
van 0,4%, getest volgens EN 527-2:2016.

Afstand tussen de ondersteunende structuren

Distance between cross rails Max 100

Max 100
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Randen
Een randprofiel kan worden gemaakt met een frees of een tafelzaag. Gebruik 
bij het maken van een randprofiel op Solid Textile Board altijd scherpe 
gereedschappen en pas op dat u de randen niet verbrandt. Zo krijgt u de best 
mogelijke afwerking.
 Solid Textile Board in Cotton Blue is over het algemeen meer vezelachtig, 
vergeleken met de andere kleurvariaties, en als gevolg hiervan kan het 
moeilijk zijn om een schone rand te krijgen zonder of met minimaal 
gerafelde vezels in deze kleur. Gerafelde vezels kunnen eenvoudig worden 
schoongemaakt door middel van schuren.

Afgeschuinde rand
Afgeschuinde randprofielen kunnen worden gemaakt met een tafelzaag 
met een gebogen blad. Het afsnijden van deze afgeschuinde randprofielen 
genereert de minste hoeveelheid gerafelde vezel en is over het algemeen het 
aanbevolen proces voor het maken van randprofielen op Solid Textile Board.

Afgeronde rand
Afgeronde randprofielen kunnen worden gemaakt met behulp van een frees.

Afgeschuinde randprofielen gesneden met een tafelzaag

Afgeronde randprofielen gemaakt met een frees
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Zaag Solid Textile Board zonder extra afwerking

Zagen
Bij het zagen van Solid Textile Board is het juiste blad en de rotatiesnelheid 
cruciaal om een goed resultaat te garanderen met een minimum aan extra 
verwerking en oververhitting te voorkomen.
 Voor de meeste zaagdoeleinden is een tafelzaag het meest geschikte 
gereedschap voor het zagen van de plaat. Het zagen van Solid Textile Board 
met een CNC-machine uitgerust met een blad of een hardmetalen frees is 
ook mogelijk.
 Een ideale zaagsnede laat de rand van het bord recht en wit achter 
zonder verkleuring door opbouw van warmte en met een minimum aan 
gerafelde vezels.

Zagen met een tafelzaag

Blad diameter Kerfbreedte Aantal tanden TPM

300 mm 3.2 mm 96 4000–8000

Het gebruik van een hardmetalen blad is essentieel voor een goed 
zaagresultaat. Indien gerafelde randen ontstaan, kan zagen met een overlay 
aan de kant van de rafelige vezels dit voorkomen.



14

Zagen met een CNC-machine

Een blad gebruiken

Blad diameter Kerfbreedte Aantal 
tanden

TPM Snelheid

300 mm 3.2 mm 96 4000–8000 15000 mm/min

Een frees gebruiken

Gereedschap Gereedschap-
diam.

TPM Snelheid

Recht hard metaal, 
twee lippen

10 mm 17000 15000 mm/min

Positief/negatief 
met diamant 
bekleed, drie lippen

12 mm 19000 15000 mm/min

De instellingen moeten altijd geschikt zijn voor de daadwerkelijke apparatuur. 
Als de instellingen, het blad of de freesbit niet correct zijn, veroorzaken 
rafelranden en opbouw van materiaal op de bit problemen.

Opbouw van gerafelde vezels langs de rand van een v-groef
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Frezen en boren
Frezen kan worden gebruikt voor zagen en voor v-groeven bij 
verstekverbindingen, maar kan ook worden gebruikt voor het voorboren van 
gaten voor montage en graveren op het oppervlak. Het belangrijkste bij het 
boren in de plaat is dat het gereedschap en de bits scherp zijn. Vooral bij het 
boren van een verzonken gat is scherpte van het gereedschap cruciaal.

Boren met behulp van een CNC-machine

Gereedschap Gereedschap
diameter

TPM Snelheid

Recht hard metaal, 
twee lippen

Diverse 15000 –

Vanwege het vezelachtige oppervlak is Cotton Blue gevoeliger voor het 
creëren van rafelige vezelresten in vergelijking met de andere kleuren van 
Solid Textile Board.

Verschillende boringen

Rechte en verzonken gaten in Cotton Blue Rechte en verzonken gaten in Wool Slate
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Graveren
Door de hoge dichtheid en de gelaagde constructie van Solid Textile Board 
zijn nauwkeurige gravering en tweekleurige 3D-ontwerpen mogelijk.
 Afhankelijk van het ontwerp van de gravure kunnen verschillende 
gereedschappen en instellingen worden gebruikt. Door de langzame 
snijsnelheid die voor het graveren wordt gebruikt, kunnen er gemakkelijk 
spaanders worden opgebouwd. Daarom wordt aanbevolen een 
snijgereedschap te gebruiken dat is bedoeld voor plexiglas, omdat dit 
gereedschap speciaal is ontworpen om spaanders te verwijderen.

Gereedschap Gereedschap
diameter

TPM Snelheid

Voor plexiglas, 
twee lippen

3 mm 20000 6000 mm/min

Graveren in Solid Textile Board



17

Driedimensionaal persen
Acoustic Textile Felt kan in een verwarmde pers in driedimensionale 
structuren worden geperst. De hardheid en sterkte van het geperste product 
is vergelijkbaar met Solid Textile Board. Afhankelijk van de gewenste dikte van 
het eindproduct, kunnen verschillende lagen Acoustic Textile Felt in een pers 
worden geplaatst en worden verwarmd tot ca. 145 oC. De perstijd hangt af 
van de dikte, maar voor een te persen product met een dikte van 7,5 mm is de 
perstijd ca. 10 minuten met een druk van 85 bar.
 Vanwege de hitte, de hoge druk en de neiging van het materiaal om 
te blijven plakken aan metalen oppervlakken, moet het persgereedschap 
gemaakt zijn van gehard staal met een lage wrijvingsbehandeling, bijv. een 
oppervlak met lage wrijving en nikkel.
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Oppervlaktebehandeling
Een oppervlaktebehandeling wordt sterk aanbevolen voor alle horizontale 
toepassingen waarbij het materiaal wordt blootgesteld aan stof, vloeistoffen, 
vet en dergelijke. Voor harde oppervlakken zoals tafelbladen, adviseren we 
het gebruik van Solid Textile Board met melamine folie om een duurzame 
bescherming van het materiaal te garanderen

Schuren
Het oppervlak van Solid Textile Board kan worden geschuurd met 
schuurpapier en een elektrische schuurmachine of met andere middelen 
van gemotoriseerd schuren. Schuren is essentieel bij het aanbrengen van 
oppervlaktebehandelingen, maar kan ook worden gebruikt om ervoor te 
zorgen dat de oppervlaktestructuur en -kleur op meerdere oppervlakken 
hetzelfde is.
 Houd er rekening mee dat de kleur van het oppervlak bij het schuren 
lichter zal worden. Het aanbrengen van een oppervlakafwerking zal meestal 
de kleur herstellen of zelfs donkerder maken, behalve bij het aanbrengen van 
een melaminefolie. Een geschuurd oppervlak kan zeer gemakkelijk worden 
beïnvloed door vocht en vuil, dus zorg ervoor dat u het bord voorzichtig 
behandelt voordat de oppervlakteafwerking wordt aangebracht.

Onbehandeld oppervlak (boven) naast geschuurd oppervlak (onder)

Lak
De meeste lakken die gebruikt kunnen worden op hout, kunnen worden 
gebruikt met Solid Textile Board. De kwaliteit van het afgewerkte oppervlak, 
de kleur van het behandelde materiaal en de slijtvastheid hangen af van de 
keuze van de lak en de manier van aanbrengen.
 Merk op dat de verschillende soorten transparante lakken de kleuren van 
Solid Textile Board op een andere manier beïnvloeden. Veel lakken voor hout 
krijgen een gele tint, met name op Cotton White. De meeste lakken worden 
iets donkerder en vergroten de diepte van de kleur. Houd er rekening mee dat 
sommige lakken de vezels aan het oppervlak omhoog laten komen.

Het wordt afgeraden om Solid Textile Board te bewerken (frezen, zagen, 
enz.), nadat het materiaal is gelakt. De lak kan dan breken en/of splinteren.

Voorbereiding
Solid Textile Board wordt geleverd met een beschermende folie die vóór 
verdere verwerking moet worden verwijderd.
 Solid Textile Board is gemaakt van vezels en door het oppervlak te schuren 
zullen de bovenste vezels omhoog komen, waardoor het moeilijker wordt om 
een glad oppervlak te krijgen. Daarom wordt aangeraden het oppervlak niet 
te schuren als voorbereiding op de basislaag.
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PU-coating
Voor een glad en afgedicht oppervlak wordt een combinatie van 
2-componenten PU-basislak en deklak aanbevolen.

Basislaag
De basislaag kan het beste worden aangebracht door te spuiten. Het 
oppervlak absorbeert goed, dus er zijn twee lagen nodig om een gladde en 
verzegelde basis te krijgen. 
 De vezels zullen omhoog komen wanneer de coating wordt aangebracht, 
dus is schuren tussen elke laag nodig. Zorg ervoor dat het oppervlak glad is 
en er geen vezels uitsteken voordat u de deklaag aanbrengt.

Deklaag
De deklaag kan het beste worden aangebracht door te spuiten om een 
perfect gladde en gelijkmatige finish te garanderen. Het benodigde aantal 
deklagen hangt af van het gebruikte type lak en de gewenste slijtvastheid, 
maar bij een goede basislaag moeten twee deklagen voldoende zijn voor een 
uitstekende chemische en krasbestendige weerstand.

Aanbevolen werkwijze voor PU-coating

 1. Verwijder de beschermende folie vlak voordat de behandeling  
  wordt gestart
 2. PU-basislak, eerste laag
 3. Schuren met ca. korrel 600
 4. PU-basislaag, tweede laag
 5. Schuren met ca. korrel 600
 6. PU-toplaag, eerste laag
 7. Schuren met ca. korrel 1200
 8. PU-toplaag, laatste laag

Testresultaten voor Solid Textile Board met PU-coating

Test Methode Voorwaarden Katoen Wol

Water EN 12720+A1, 2013 24 uur 5 5

Vet EN 12720+A1, 2013 24 uur 5 5

Alcohol, 48% EN 12720+A1, 2013 1 uur 4 4

Koffie, 40 g/l EN 12720+A1, 2013 1 uur 5 5

Droge hitte EN 12720+A1, 2013 70°C/20min 5 5

Krassen SIS 83 91 17, 1973 3N Pass Pass

5N Pass Pass

Krassen + vet SIS 83 91 17, 1973 3N+24 uur 5 5

5N+24 uur 5 5
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UV-coating
UV-coating kan worden gebruikt om op een goedkope manier een afgesloten 
oppervlak op vlakke panelen te krijgen.
 Houd er rekening mee dat bij gebruik van UV-coatings de kleuren en het 
oppervlak van de behandelde plaat kunnen verschillen van de resultaten die 
kunnen worden behaald met PU-coating.

Grondverf
Heldere grondverflaag 10 g/m2  

Schuurlak
Heldere schuurlak van 20 g/m2  

Deklaag
Deklaag 16-18 g/m2, glans 10

Aanbevolen werkwijze voor UV-coating
 1. Verwijder de beschermende folie vlak voordat de behandeling  
  wordt gestart

Eerste behandeling:
 2. Grondverflaag, aangebracht met grondverfroller
 3. Drogen, 1 Mercury UV-lamp
 4. Schuurlak, aangebracht met groefrol
 5. Drogen, 2 Mercury UV-lamp

Tweede behandeling:
 6. Grondverflaag, aangebracht met grondverfroller
 7. Drogen, 1 Mercury UV-lamp
 8. Schuurlak, aangebracht met groefrol
 9. Drogen, 2 Mercury UV-lamp
 10. Schuren, 1 band korrel 600
 11. Deklaag, aangebracht met groefrol
 12. Drogen, 2 Mercury UV-lamp

Ruwe randen kunnen worden behandeld met PU-coating, verhardende olie 
of was aangebracht met een borstel of een doek. PU-coating is over het 
algemeen het meest waterdicht, maar dit hangt af van het aantal lagen en hoe 
zorgvuldig de lak wordt aangebracht. Houd er rekening mee dat hardende olie 
of was de kleur van de randen kan veranderen. Witte pigmenthardende oliën 
worden aanbevolen.
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Testresultaten voor Solid Textile Board met UV-coating

Test Methode Voorwaarden Katoen Wol

Water EN 12720+A1, 2013 24 uur 5 5

Vet EN 12720+A1, 2013 24 uur 5 5

Alcohol, 48% EN 12720+A1, 2013 1 uur 5 5

Koffie, 40 g/l EN 12720+A1, 2013 1 uur 5 5

Droge hitte EN 12720+A1, 2013 70°C/20min 5 5

Krassen SIS 83 91 17, 1973 3N Pass Pass

5N Pass Pass

Krassen + vet SIS 83 91 17, 1973 3N+24 uur 5 5

5N+24 uur 5 5
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Was
De meeste was die gebruikt kan worden op hout, kunnen worden gebruikt 
met Solid Textile Board. De kwaliteit van het afgewerkte oppervlak, de kleur 
van het behandelde materiaal en de slijtvastheid hangen af van de keuze van 
de was en het aantal aangebrachte lagen.

Merk op dat de verschillende soorten transparante lakken de kleuren van 
Solid Textile Board op een andere manier beïnvloeden. Over het algemeen zal 
de was de kleur van het materiaal iets donkerder maken. 
Als een kleurloze was wordt aangebracht, mag verkleuring geen probleem 
zijn. Oppervlakteglans en gladheid kunnen worden gevarieerd met het 
polijstniveau.

Voorbereiding
Solid Textile Board wordt geleverd met een beschermende folie die vóór 
verdere verwerking moet worden verwijderd.
 Het eerst schuren van het oppervlak wordt aanbevolen als voorbereiding 
op de behandeling.

Wascoating
Was kan het best worden aangebracht met een borstel of een vochtige doek, 
afhankelijk van de viscositeit. Breng de was aan met een gelijkmatige laag 
en laat het intrekken. Schuren, veeg af met een schone doek en herhaal het 
proces minstens drie keer. Als zwaar gebruik wordt verwacht, is het raadzaam 
om vijf waslagen aan te brengen.
 E moet worden opgemerkt dat een wasoppervlak regelmatig onderhoud 
behoeft om zijn beschermende eigenschappen te behouden.

Aanbevolen werkwijze voor wascoating

 1. Verwijder de beschermfolie
 2. Schuren met ca. korrel 240
 3. Was aan en uit
 4. Drogen 
 5. Schuren met ca. korrel 240
 6. Was aan en uit
 7. Drogen
 8. Schuren met ca. korrel 240
 9. Was aan en uit
 10. Drogen
 11. Schuren met ca. korrel 320

Voor een gladde en zijdeachtige aanraking kunt u het behandelde 
oppervlak polijsten. Dit kan met de hand, met een schone doek of met een 
polijstmachine worden gedaan.
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Solid Textile Board met melamine folie
Solid Textile Board kan worden besteld met een melamine folie, die fungeert 
als oppervlaktecoating om het materiaal te beschermen tegen vloeistoffen, 
chemicaliën, slijtage en krassen (zie onderstaande testresultaten). De folie 
wordt toegepast in het productieproces en biedt daarom een kant-en-klaar 
en vaak goedkoper alternatief voor andere oppervlaktebehandelingen.
 Als kleurafstemming essentieel is voor het ontwerp en de montage, houd 
er dan rekening mee dat de kleuren en het oppervlak van de platen met 
melamine folie kunnen verschillen van de resultaten die kunnen worden 
behaald met PU- en UV-coatings. Vooral de donkere kleuren, Cotton Blue 
en Wool Slate, krijgen een lichtere uitstraling door de folie.
 Ruwe randen kunnen worden behandeld met PU-coating, verhardende 
olie of was aangebracht met een borstel of een doek. PU-coating is over 
het algemeen het meest waterdicht, maar dit hangt af van het aantal lagen 
en hoe zorgvuldig de lak wordt aangebracht. Houd er rekening mee dat 
hardende olie of was de kleur van de randen kan veranderen. 
Witte pigmenthardende oliën worden aanbevolen.

Testresultaten voor Solid Textile Board met met melamine folie

Test Methode Voorwaarden Katoen Wol

Water EN 12720+A1, 2013 24 uur 5 5

Vet EN 12720+A1, 2013 24 uur 5 3*

Alcohol, 48% EN 12720+A1, 2013 1 uur 5 5

Koffie, 40 g/l EN 12720+A1, 2013 1 uur 5 5

Droge hitte EN 12720+A1, 2013 70°C/20min 5 5

Krassen SIS 83 91 17, 1973 3N Pass Pass

5N Pass Pass

Krassen + vet SIS 83 91 17, 1973 3N+24 uur 5 5

5N+24 uur 5 5

* Direct na het schoonmaken was er nog steeds een vetvlek zichtbaar op het oppervlak. 
Een week later werd het oppervlak opnieuw geëvalueerd in samenwerking met het testinstituut 
en was de vetvlek verdampt.
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Producteigenschappen

Specificaties

Board Dikte Lengte Breedte Dichtheid

Cotton White 7.6 mm 
± 0.4 mm

3000 mm 
± 10 mm

1100 mm 
± 2 mm

1200 kg/m3 
± 50 kg/m3

Cotton Blue 7.6 mm 
± 0.4 mm

3000 mm 
± 10 mm

1100 mm 
± 2 mm

1200 kg/m3 
± 50 kg/m3

Wool Slate 7.6 mm 
± 0.4 mm

3000 mm 
± 10 mm

1100 mm 
± 2 mm

1200 kg/m3 
± 50 kg/m3

Wool Natural 7.6 mm 
± 0.4 mm

3000 mm 
± 10 mm

1100 mm 
± 2 mm

1200 kg/m3 
± 50 kg/m3

Mechanische eigenschappen

Eigenschap Eenheid Katoen Wol Standaard

Treksterkte, max MPa 39.80 35.50 ISO 527-2:2012

Treksterkte, breuk MPa 34.50 32.80 ISO 527-2:2012

Treksterkte modulus MPa 2853 2650 ISO 527-2:2012

Verlenging bij breuk % 5.80 5.80 ISO 527-2:2012

Buigkracht MPa 56.70 41.30 EN 310:1993

E-modulus bij buigen MPa 4270 2400 EN 310:1993

Kleursnelheid

Test Schaal Katoen Wol Standaard

Kleurvastheid bij 
kunstlicht

1 – 8 White 4
Blue 5

Slate 6
Natural 4

ISO 105-
B02:2014
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Producteigenschappen

Brandeigenschappen

Test Schaal Katoen Wol Standaard

Brandgedrags-
categorie

A – F D-s1, d0 D-s2, d0 EN 13823:20101

Emissie van gevaarlijke stoffen

Test Schaal Katoen Wol Standaard

VOC-emissie TVOC 
Formaldehyde
Totaal aldehyden 
4-fenylcyclohexeen

Pass
Pass
Pass
Pass

Pass
Pass
Pass
Pass

ANSI/BIFMA 
M7.1-20112

R-waarden, 
3 dagen

EU-LCI White 0,09
Blue 0,10

Slate 0,11
Natural 0,11

EN 16516:20172

R-waarden, 
28 dagen

EU-LCI White 0,07
Blue 0,09

Slate 0,10
Natural 0,05

EN 16516:20172

1 Indicatieve tests
2  Neem voor gedetailleerde rapporten contact op met uw lokale Really-verkoper of met  

info@reallycph.com
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Veiligheid
Om inademing van formaldehyde en andere organische stoffen, 
die vrijkomen bij de verwerking van Solid Textile Board, te voorkomen, 
wordt aangeraden stof en dampen via mechanische ventilatie af te zuigen. 
In geval van onvoldoende ventilatie, moet ademhalingsapparatuur met 
filter P en AX worden gebruikt. Dit geldt ook als het niet zeker is of de 
concentratie formaldehyde in de lucht op de werkplek de beroepsmatige 
blootstellingsgrens overschrijdt zoals vastgelegd door de lokale wetgeving.
 Om huidcontact met formaldehyde in de stof van Solid Textile Board 
te voorkomen, wordt geadviseerd om werkhandschoenen, werkkleding 
met lange mouwen en een lange broek of een beschermend pak te dragen.
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