
International Plywood BV is importeur/groothandel in plaatmateriaal  
en distributeur voor Nederland van Bruynzeel Multipanel. www.intplywood.nl

Door-en-door teak met zwarte biezen voor scheepsdekken, terrassen, badkamers, rondom 
zwembaden en op het balkon. Voor de meest veeleisende vochtige omstandigheden is teak
de houtsoort die het houdt. Sterk en elegant en van nature stroef. Door de opbouw zijn 
rondingen mogelijk. 

 
Bruynzeel® een klasse apart 

 Bruynzeel® solid teak  

Kwaliteit
Stroken van 37 mm teak (7 mm dik) met rubberen 
biezen van 4 mm breed, aan elkaar gelijmd met 
zwarte PU lijm.

Verlijming
Exterieur (zwarte PU lijm).

Afmetingen
2700 x 1225 mm: 7 mm dik.
Andere afmetingen op aanvraag.

Gewicht
ca. 1500 kg/m3

Toepassing
Ontwikkeld voor op het dek van een jacht.
Andere toepassingen kunnen zijn: terrassen, badka-
mers, rondom zwembaden en op balkon.

Certificaten
5 jaar fabrieksgarantie
CE-markering

Verwerkingsadviezen: zie ommezijde.



ADVIEZEN VERWERKING BRUYNZEEL SOLID TEAK
Opslag (voor gebruik)
• 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, fijngetand 

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

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.

Dilatatie
• Platen niet strak tegen elkaar plaatsen maar zorgen voor voldoende 

tussenruimte zodat het hout iets kan werken. 
• Voeg opvullen met elastische kit voor deze toepassing. Volg de voor-

schriften van de fabrikant (bijv. Sika of Simson). 

Bij onzichtbare montage 
• Onzichtbare montage middels verlijmen en kitten van de panelen, 

afhankelijk van de ondergrond. Volg de voorschriften van de lijm-
fabrikant (bijv. Sika of Simson) en doe vooraf een hechtproef.

• Ondergrond moet goed schoon gemaakt zijn met speciale cleaner.
• Indien er kit op de plaat geknoeid is, kan dit na uitharden voorzichtig 

met een mes verwijderd worden. 

Bij zichtbare montage
• Gebruik RVS-schroeven (evt. spijkers en nieten). 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. 

• Schroefgaten worden afgedopt met een teakhouten prop.
• Handmatig nagelen wordt afgeraden i.v.m. mogelijke beschadigingen 

aan het oppervlak.

60 cm 60 cm

Afwerking buiten
• Het teak-oppervlak van Bruynzeel solid teak panelen hoeft niet 

afgewerkt te worden. Het teak dek verkleurd grijzig. 
• Indien Bruynzeel solid teak panelen wel een afwerking krijgen 

met olie of vernis, dan behoudt het teak zijn kleur, maar verliest 
het zijn natuurlijke antislip eigenschappen.

• Laat uw verfleverancier u adviseren over de keuze van het juiste 
verfsysteem en verwerking/onderhoud hiervan.

Reinigen
• Voor het behoud van fraaie panelen is jaarlijks reinigen nodig. 

Onbehandeld teak krijgt na verloop van tijd een groene aanslag 
van algen. Reinigen kan het beste gedaan worden met water 
met huishoudzeep en een zachte tot middelhardeborstel of met 
speciale teakreiniger (watersportwinkel). 

• Geen agressieve reinigingsmiddelen en geen hogedruk spuit 
gebruiken, omdat deze de zachte houtvezels aantasten. 

• Het dek ruim nat maken met water en even laten intrekken, 
zodat de houtvezel opzwelt, dan het reinigingsmiddel verdelen 
en laten inweken en vervolgens borstelen. 

• Borstelend afspoelen in de richting van de nerf.
• Na reinigen kan een algendoder gebruikt worden of regelmatig 

het dek afspoelen met zout water.

Bij juiste toepassing, verwerking, afwerking en onderhoud geldt 
een fabrieksgarantie van 5 jaar. 

Uw leverancier van Bruynzeel solid teak:

Tip: Voor complexe en ronde vormen: gebruik een model van karton 
om de contouren vorm te geven. 
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