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Raadpleeg www.trespa.info voor de meest actuele versie van dit document.

Dit document is uitsluitend bestemd als algemene aanbeveling. Trespa verstrekt deze richtlijnen en alle test-, en ontwerp-

gegevens en informatie betreffende regelgeving alleen voor informatiedoeleinden en adviseert met klem dat de klant, 

projecteigenaar en architect onafhankelijk advies inwinnen bij een gecertificeerde bouwkundige en/of constructeur over 

toepassing en installatie, en over het voldoen aan de ontwerpvereisten, van toepassing zijnde voorschriften, wet- en regelgeving 

en testnormen. Raadpleeg de lokaal toepasselijke verordeningen en ontwerpvereisten om juist gebruik zeker te stellen.

Algemeen
Door de UV- en weerbestendigheid van Trespa® Meteon®-panelen is het niet nodig de panelen te schilderen. Schilderen 

om esthetische redenen is mogelijk, maar is vanuit functioneel oogpunt niet nodig. Bovendien kan het aanbrengen van een 

verflaag op de Trespa® Meteon®-panelen betekenen dat deze sneller vervuilen en zal het schilderwerk, zoals regulier 

schilderwerk, regelmatig onderhouden moeten worden, om de nieuwe kleur te behouden. Ook het om esthetische redenen 

schilderen van de zijkanten van Trespa®-panelen wordt ten zeerste afgeraden. Het onderhoud na paneelmontage is 

moeilijk, omdat in de voegen te weinig ruimte voorhanden is om te schilderen.

Richtlijnen
Als men overweegt om Trespa® Meteon®-panelen om esthetische redenen te schilderen, dan zijn de volgende richtlijnen 

van toepassing: 

1.  Reinig/ontvet het oppervlak grondig met thinner of een oplossing van synthetische zeep, alvorens een verfsysteem aan 

te brengen. Neem de instructies van de fabrikant van het verfsysteem in acht.

2. Ruw het paneeloppervlak op.

3.  Breng een van de volgende aanbevolen verfsystemen aan, conform de instructies van de fabrikant van het verfsysteem:

 a) Polyurethaan primer + verf.

 b) 1-component alifatische polyurethaan primer + lak

 c) Tweecomponentenlak (bijv. polyurethaan, acryl etc.)

NB:
Trespa International BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de kwaliteit van een eventuele verflaag 

toegepast op een Trespa® Meteon®-paneel. Hechting, duurzaamheid, weersbestendigheid, chemicaliënbestendigheid, 

kras- en slijtvastheid etc. van de verflaag kunnen door Trespa niet gegarandeerd worden.

De toepassing van een extra laag over het decoratieve oppervlak van een Trespa® Meteon®-paneel kan van invloed zijn 

op de maatvastheid ervan en kan het brandgedrag van het paneel veranderen.

Alle uitspraken die door Trespa International BV gedaan worden, zijn gerelateerd aan testen die zijn uitgevoerd op het 

oorspronkelijke, niet-geschilderde plaatmateriaal.

HET SCHILDEREN VAN TRESpA® METEON®
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Disclaimer 

Deze afdruk is door u gegenereerd vanaf www.trespa.info (“Website”). Door de Website te bezoeken en dit document af te drukken, hebt u de 

Gebruiksvoorwaarden van de Website geaccepteerd. Raadpleeg de Website voor alle voorwaarden die van toepassing zijn op dit document.  

Niet alle systemen die in dit document getoond worden, zijn per definitie geschikt voor alle toepassingen en alle rechtsgebieden. Wij voorzien u 

van test-, en ontwerpgegevens en informatie betreffende regelgeving alleen voor informatiedoeleinden en adviseren u met klem dat u of een 

andere gebruiker van dit document onafhankelijk advies inwint over de naleving van de ontwerpvereisten, van toepassing zijnde verordeningen, 

wet- en regelgeving en testnormen. Raadpleeg uw lokale verordeningen en ontwerpvereisten om juist gebruik zeker te stellen. Trespa aanvaardt 

geen aansprakelijkheid in verband met uw gebruik van dit document. 

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten en andere rechten met betrekking tot de inhoud van de Website en van 

deze afdruk die gegenereerd is vanaf de Website (waaronder begrepen logo’s, handelsmerken, servicemerken, software, databases, audio, video, 

tekst en foto’s) zijn eigendom van Trespa en/of de desbetreffende licentiegevers. Trespa®, Meteon®, Athlon®, TopLab®, TopLabPLUS ®,  

TopLabECO-FIBRE ®, Virtuon®, Volkern®, Trespa Essentials® en Mystic Metallics® zijn gedeponeerde handelsmerken van Trespa.

Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen, aanbiedingen, offertes, verkopen, leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee 

samenhangende prestaties van Trespa zijn onderworpen aan de Algemene verkoopvoorwaarden Trespa International B.V. zoals op 11 april 2007 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord- en Midden-Limburg te Venlo (NL) onder nummer 24270677,  

welke beschikbaar zijn op en kunnen worden gedownload van de Trespa website www.trespa.com. 

Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen, aanbiedingen, offertes, verkopen, leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee 

samenhangende prestaties van Trespa North America, Ltd. zijn onderworpen aan de ‘Trespa General Terms and Conditions of Sale’, welke 

beschikbaar zijn op en kunnen worden gedownload van de Trespa North America Ltd. website, www.trespa.com/na. De tekst van deze algemene 

verkoopvoorwaarden wordt op verzoek kosteloos toegezonden.


