
 
 
 

Ondergrondvoorbereiding voor de bevestiging van SIBU DESIGN-platen 

 De ondergrond moet droog en vlak zijn en vrij van losse delen, stof, vuil, vet, was en siliconen. Voor een optimale hechting moeten niet-zuigende ondergronden 
worden gereinigd met alcohol (ethanol, isopropylalcohol). 

 Zelfklevende (SA) platen kunnen op zowel zuigende als niet-zuigende ondergronden worden aangebracht, zoals gipsplaat, niet-geplastificeerde spaanplaat, MDF 
of vlakgemaakt metselwerk. Niet-zuigende ondergronden worden hierbij aanbevolen. 

 Wordt MultiStyle (MS) aangebracht op sterk zuigende ondergronden, zoals metselwerk, gipsplaat en niet-geplastificeerde spaanplaat, dan bevelen wij het gebruik 
aan van onze aanvullende lijm SIBUKLE. 

 Voor niet-klevende platen uit de lijnen STRUCTURE-LINE (SL) en DECO-LINE (DM) bevelen wij bovendien onze dispersielijm SIBUKLE D22HV aan. Deze lijm is 
bestemd voor poreuze of sterk zuigende ondergronden, zoals metselwerk, gipsplaat en niet-geplastificeerde spaanplaat. 

 Bij niet-zuigende ondergronden moet de oppervlaktespanning ten minste 38 dyn bedragen (industriële informatie!). Voor toepassingen op bolronde of holronde 
ondergronden moeten alle platranden mechanisch worden bevestigd. 

Algemene bevestigingsinformatie 

 De ideale verwerkingstemperatuur ligt tussen +10 °C en +30 °C. De designplaten moeten acclimatiseren, dat wil zeggen ze moeten voor verwerking op 
kamertemperatuur worden gebracht (voorkom condensvorming op het lijmvlak). 

 Bij een temperatuurtoename van 10 °C zullen onze producten per meter circa 0,7 mm uitzetten. 

 Als vuistregel moet langs de plaatranden een expansievoeg van circa 2-3 mm worden aangehouden! 

 Indien sprake is van hoge omgevingstemperaturen of grote temperatuurschommelingen, moet een grotere expansievoeg of een kleiner plaatformaat worden gekozen. 

 Voorkom blaasvorming (ingevangen lucht). Gebruik een gemiddeld harde rubberen handroller van circa 170 mm breed. 

 Verwijder stapsgewijs de beschermfolie van de zelfklevende designplaat (SA), raak het lijmvlak niet aan en druk de plaat zo krachtig mogelijk op de ondergrond. 
De definitieve hechtkracht wordt na 24 uur verkregen bij kamertemperatuur. 

 In rollen geleverde platen met een patroon moeten gedurende ten minste 24 uur plat worden neergelegd. Door gewichten op deze platen te plaatsen, wordt een 
vlakker resultaat verkregen. 

 SIBU DESIGN-platen moeten binnen 18 maanden worden verwerkt (dit geldt niet voor PUR/PVA-voorbehandelde producten). 

Verwerking met SIBUKLE D22HV (oplosmiddelvrije dispersielijm) 

 Toepassing. SIBUKLE D 22 HV is bij uitstek geschikt voor het verlijmen van SIBU-producten op zuigende, vlakke oppervlakken, zoals multiplex, spaanplaat, 
gipsplaat of vlakgemaakt metselwerk. 

 ATTENTIE: SIBUKLE D 22 HV is ongeschikt voor niet-zuigende ondergronden, zoals tegels, kunststof, metaal, glas enzovoorts. 
 Verwerking: Uitsluitend aanbrengen op de naar behoren gereinigde ondergrond met behulp van een lijmkam (de vertanding wordt voor elk product gegeven). Bij 

een omgevingstemperatuur tussen 20 °C en 35 °C moet de lijm 20-50 minuten aan de lucht worden blootgesteld. 
 Hoe hoger de omgevingstemperatuur, hoe korter de beluchtingstijd. 

 Vingertest: Nadat de lijm met de lijmkam is aangebracht, is de maximale beluchtingstijd bereikt zodra de lijm niet meer aan de vingers blijft plakken! 
 Opslag: In de originele, luchtdichte verpakkingen kan de lijm tot 12 maanden na de leveringsdatum worden bewaard. Altijd vorstvrij bewaren. 

PVA/PUR-bevestiging 

 Niet-klevende designplaten uit onze lijnen DECO-LINE, LEATHER-LINE, STRUCTURE-LINE en ACRYLIC-LINE en de SibuGlas-serie (enkele uitzonderingen 
daargelaten) kunnen met in de handel verkrijgbare PVA-lijmen onder compressie worden aangebracht. De ondergrond moet zuigend zijn (MDF, spaanplaat, enz.). 

 Met dit type verwerking kunnen standaard randen van kunststof, aluminium of hout worden gebruikt! PVA-lijm voorkomt de normale uitzetting van onze designplaten 
bij hogere temperaturen! 

 Om met een PUR/PVA-lijm te kunnen worden verlijmd, moeten SIBU-designplaten afhankelijk van de materiaaldikte aan de achterzijde worden voorbehandeld door 
middel van een aanvullend productieproces. Ook kan de gebruiker de achterzijde zelf schuren (met schuurpapier – korrel 80). 

 Bij het aandrukken van gestructureerde designplaten (STRUCTURE-LINE, ACRYLIC LINE en LEATHER-LINE) moet een gemiddeld harde sponsrubbermat met 
een dikte van circa 5 mm tussen de aandrukplaat en de patroonzijde van de designplaat worden gelegd. 
Zo wordt de druk gelijkmatig verdeeld en worden ongewenste drukplekken voorkomen, die ontstaan door vuil dat zich tussen de aandrukplaat en de designplaat 
bevindt. Vraag ons voor een perfect spiegelresultaat naar designplaten van 2 mm dik. 

 Mocht de designplaat ten gevolge van het transport of de opslag geen kreukvrije beschermfolie hebben, dan moet deze folie worden verwijderd alvorens met het 
aandrukken wordt begonnen. De uitgeoefende druk moet maximaal 2 kg/cm2 (0,2 N/mm2), de temperatuur circa 45 °C en de aandrukduur circa 10 minuten bedragen. De 
verlijming van het balanceermateriaal en de designplaat moet in een verwerkingsproces plaatsvinden. Standaard HPL-platen zijn geschikt als balanceermateriaal. 

 Bij het aandrukken van onbehandelde spaanplaat met een dikte van 16 mm werden de beste resultaten behaald met een 1 mm dikke balanceerplaat van polystyreen. 

 Laat de platen na het aandrukken gestapeld een nacht (circa 16 uur) afkoelen.  Dek de stapel af met een 19 mm dikke plaat, zodat ook de bovenste plaat vlak blijft. 
 PUR/PVA-voorbehandelde producten moeten binnen de voorgeschreven termijn worden verwerkt (tussen 3 en 6 maanden). 

Pilaarbekleding met niet-klevende (NA) producten 

 Bij het bekleden van pilaren moet rekening worden gehouden met de buigingsstraal van het gebruikte SIBU-product (zie de producteigenschappen in de catalogus 
OVERZICHT 2). 

 Wij bevelen het gebruik van dubbelzijdig klevende tape aan om beide uiteinden tijdens het aanbrengen vast te zetten. 

 Ook bij de bekleding van pilaren moet een expansievoeg van 2-3 mm worden aangehouden. 

 Het is van essentieel belang dat de randen mechanisch, bijvoorbeeld met een vloerovergangsprofiel, worden bevestigd. 

 Waar MultiStyle-producten op pilaren moeten worden aangebracht, adviseren wij voor zuigende ondergronden als extra gebruik te maken van SIBUKLE D22HV. 

Oppervlaktebescherming 

 Onze producten worden aan de oppervlakte beschermd met beschermfolie. Deze beschermfolie mag pas worden verwijderd nadat onze designplaten zijn 
aangebracht. 

 Nadat de beschermfolie is verwijderd, mag geen tape, bijv. Scotch of Sellotape, op het onbeschermde, decoratieve oppervlak vastplakken. 

Snijden 

 SIBU Deco-Line-platen van minder dan 2 mm dik kunnen gemakkelijk met een behangmes worden doorgesneden. Maak een inkeping in het oppervlak en breek het 
materiaal langs de rand af. Bij alle andere productlijnen en de DECO-LINE-platen tot 3 mm dik moet bij het snijden een grotere kracht worden gezet. Na het 
doorsnijden en afbreken van de zelfklevende (SA) designplaten en de 3D PUNCH-LINE-designs (NA + SA) moet de folie aan de achterzijde apart worden 
doorgesneden. Gebruik voor het afsnijden altijd messen die goed scherp zijn. Gebruik voor machinaal snijden bij voorkeur een papiersnijder of fineerzaag. 

Ponsen 

 Voor designplaten van 1 tot 1,5 mm dik wordt het gebruik van een staalbandschaar aanbevolen. 
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Boren 

 Alle SIBU-designplaten kunnen vanaf de decoratieve zijde worden geboord. 

Zagen 

 Voor materiaal tot 1 mm dik: HW 280x3.2 / 2.2x30 Z60 / 12.46-18,08 WZ 
 Voor meer dan 1 mm dik: HW 250x3.2 / 2.2x30 Z40 / 19.63 WZ, HW 250x3.2 / 2.2x30 Z40 / 19.63 FZ/TZ. Draaisnelheid 6000 tpm – progressieve invoer tot 25 

m/min.  Voor de LEATHER-LINE: HW 255x2.8 / 2.0x30 Z80 / 10.01 FZ WZ. Draaisnelheid 6000 tpm – progressieve invoer tot 10 m/min.  
 Bij de LEATHER-LINE wordt het beste resultaat verkregen met MDF (4 mm) onder en boven, een lage progressieve toevoer en een snel draaiend zaagblad. 

Frezen 

 Voor materiaal tot 2 mm dik: frees met een diameter van 3 mm, een draaisnelheid van 12.000 tot 24.000 tpm en een progressieve toevoer tot 20 m/min. 
Decoratieve zijde boven: enkele frees - linksomdraaiend. 

 Decoratieve zijde boven: dubbele frees - rechtsomdraaiend. Bij materiaal van meer dan 2 mm dik de progressieve toevoer reduceren en een frees met een grotere 
diameter (6 mm) gebruiken. 

Lasersnijden 

 Alle SIBU-designplaten kunnen worden bewerkt met standaard lasers. De snijsnelheid hangt af van het wattage van de laser. 

Printen 

 Gebruik rasterdruk en digitaal printen op vlakke oppervlakken. Digitaal printen is ook mogelijk op structuurvlakken. De Multistyle-producten kunnen digitaal worden 
geprint (zie voor de geschiktheid van producten de catalogus OVERZICHT 2). Voor testdoeleinden zijn bij ons originele monsters verkrijgbaar. Informatiebladen zijn 
op aanvraag verkrijgbaar. 

Profielbehandeling 

 De profielen moeten acclimatiseren, wat betekent dat ze voor gebruik op kamertemperatuur moeten worden gebracht. 

 Bij het snijden moet altijd vanaf de bovenzijde worden gewerkt. Voor versteksneden en nauwkeurige randhoeken moeten de profielen worden gezaagd. 
 De profielpositie moet zo worden gekozen dat de uitzetting van het materiaal van de bedekte plaat achter het profieluiteinde (2-3 mm) kan plaatsvinden. 

 Het is noodzakelijk de secties op de grond exact te positioneren omdat eerder verlijmde profielen niet opnieuw kunnen worden vastgelijmd. 

Reinigen/verzorgen 

 DECO-LINE, STRUCTURE-LINE, ACRYLIC-LINE, PUNCH-LINE, PUNCH-LINE 3D: bij lichte verontreiniging met een zacht reinigingsdoekje (vrij van stof en vuil). 
 Bij zware verontreiniging met een standaard kunststof reiniger of ruitreiniger (spuit reinigingsmiddel niet op het materiaaloppervlak, maar spuit een beetje op het doekje). 
 Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelhoudende reinigers of pure alcohol! 
 LEATHER-LINE: Reinig leren oppervlakken met normaal zeepwater en verwijder de zeep met een vochtige doek. 
 Oppervlakken van imitatiebont: Reinig LL Savanna, LL Marabu, LL Reggae en LL Eleganza bij lichte verontreiniging met een stofzuiger. Gebruik bij zware 

verontreiniging een vochtige doek. 
 Het verdient aanbeveling geprinte oppervlakken alleen met een licht geconcentreerd zeepwater te reinigen. Gebruik nooit schuurmiddelen, glasreinigers of 

vergelijkbare reinigingsmiddelen. Afspoelen met schoon water. De reiniging/verzorging kan per fabrikant van de print verschillen. 
 POLIJSTKIT voor de ACRYLIC-LINE en SibuGlas-oppervlakken. Vlekken door het gebruik of krassen op de acrylaatoppervlakken kunnen telkens worden 

verwijderd met de polijstkit. Gelijktijdig polijsten beschermt het oppervlak. De kit bevat een polijstpasta, een spons en een polijstdoek. 

Afvoeren 

 De instandhouding van een gezonde omgeving heeft bij ons de hoogste prioriteit! Wij controleren voor alle grondstoffen of deze het milieu niet aantasten. 
 Omdat niet iedereen over een kunststofafvalbak beschikt, besteden wij extra aandacht aan de ontwikkeling van nieuwe producten met uitsluitend hoogkwalitatieve 

materialen: materialen die veilig met het huishoudelijk afval kunnen worden weggegooid. Op verzoek leveren wij u graag LGA-certificaten voor alle 
SIBU-designplaten. 

Opslaginstructies 

SIBU-designplaten moeten altijd binnenshuis worden opgeslagen en nooit buitenshuis! Volg de onderstaande instructies op: 
 Designplaten moeten plat worden opgeslagen. In rollen verpakte designplaten moeten worden uitgepakt en plat worden neergelegd. Plaats er zo nodig extra 

gewichten op om de platen goed vlak te maken (leg er karton onder en plaats gewicht op de gehele plaat om beschadiging te voorkomen). 

 Plaats de bovenste plaat van een stapel met de decoratieve zijde omlaag. 

 Bescherm de SIBU-producten tegen UV-straling. 

 Stel de SIBU-producten niet bloot aan vochtigheid. 

 Bescherm het materiaal tegen vuil, stof en mechanische beschadiging. 

 Een permanente opslag van meer dan 3 maanden bij temperaturen onder 0 °C of boven +30 °C kan van invloed zijn op de kwaliteit van onze designplaten en moet 
worden vermeden. 

 SIBUKLE D 22 HV mag niet langdurig worden bewaard onder + 5 °C en moet vorstvrij worden vervoerd. 

Transportinstructies 

In het algemeen moeten SIBU-producten tijdens het transport worden gevrijwaard voor vuil, UV-straling, vocht en mechanische beschadiging. 

 Gebruik stabiele, vlakke pallets met een kartonnen onderlaag. De pallet moet langer zijn dan de designplaten. 

 Plaats de bovenste designplaat op de pallet met de decoratieve zijde naar beneden. Deze bovenste designplaat moet extra worden beschermd met karton en een 
plaat (bijv. spaanplaat, HFD, enz.). Voorkom dat de SIBU-platen kunnen verschuiven. 

 De randen en zijkanten moeten eveneens worden beschermd (randbescherming, PE-folie, enz.). 

 De temperaturen mogen nooit lager dan -35 °C of hoger dan +50 °C zijn. 

 Gestructureerde platen moeten worden getransporteerd op pallets met in dezelfde richting lopende patronen. 

 In principe kunnen de SIBU-designplaten opgerold worden getransporteerd. Dit geldt niet voor LL ROMBO 12, LL ROMBO 40, LL ROMBO 85, LL QUADRO, CR 
CRISTAL ROMBO 85, CR CRISTAL STELLA en CR CRISTAL COLLIER. 

Meer informatie over de verwerking van onze producten is te zien in de SIBU DESIGN Processing Movies op www.sibu.at. 
Deze informatiefolder is met uiterste zorg samengesteld aan de hand van de beste kennis waarover wij thans beschikken. De hierin vervatte informatie is gebaseerd op opgedane praktijkervaring en binnen ons bedrijf uitgevoerde tests en komt overeen met 
onze huidige knowhow. Deze folder dient ter informatie en bevat geen garanties ten aanzien van producteigenschappen of geschiktheid voor bepaalde toepassingen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten en afwijkingen in prints en standaarden. 
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