
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Verwerking en omgang met vezelcement  
Van toepassing zijn de algemene verwerkingsvoorschriften van 
FibreCem Deutschland GmbH die gelden op moment van levering. 

 

 

Opslag op bouwplaats 
• Pallets op een droge en vlakke ondergrond opslaan. 
• Pallet gestapeld droog opslaan en tegen vocht, vuil en direct zonlicht beschermen 

(dekzeil). Een afdekzeil kan worden toegepast mits de ventilatie van de gestapelde 
panelen gewaarborgd is! 

• De transportverpakking biedt geen bescherming tegen regen/vocht! 
• De tussen de platen meegeleverde folie dient als bescherming van de zichtzijde en dient 

te worden teruggelegd na het overpakken van de panelen. 
• Panelen recht omhoog van de pallet afnemen en niet schuiven. 
• Panelen individueel en altijd staand verplaatsen. 

 

 
 

Zagen/afkorten/boren op de bouwplaats 
• Vezelcement panelen kunnen af fabriek op maat geleverd worden. Hierdoor is enkel nog 

het zagen van passtukken eventueel noodzakelijk op de bouwplaats met de zichtzijde 
naar boven. 

• De kwaliteit van het pas zagen op de bouwplaats is de verantwoording van de 
verwerker. 

• Alleen zaagmachines gebruiken met lage snelheid en zaagbladen met diamant- 
of verhard metalen punt toepassen. 

• Diameter boorgaten: 
 Op houten achterconstructie Ø 6,0 mm 
 Op aluminium achterconstructie Ø 9,5 mm 
 Geschikte boren zijn verkrijgbaar via FibreCem. 

• Boren geschiedt zonder slag. De druk tijdens het boren reduceren zodat aan de 
achterzijde van de plaat geen materiaal uitbreekt. Gebruik hiervoor een HSS boor. 

• Tijdens het zagen zorgen voor voldoende, volgens de wet geldende, stofafzuiging. 
• Zaagkanten met schuurpapier breken. 
• Zaag- en boorstof onmiddellijk en zonder resten verwijderen met een microvezeldoek. 
• Aan reeds aan de gevel gemonteerde panelen dienen geen zaag of boor 

werkzaamheden te worden uitgevoerd. 
 
 
 
 
 
Randen behandelen 

• Alle zaagkanten dienen te worden behandeld met een blanke LUKO vloeistof! 
• Bij dekkende kleuren kan indien gewenst, af fabriek, de zaagkant worden behandeld met 

dezelfde dekkende kleur als die van de zichtzijde.  
Bij zaagsneden op de bouwplaats geldt dan: 
 Verf gelijkmatig aanbrengen met een fijne schuimroller. Na het drogen deze 

handeling nog 1 maal herhalen. 
 Overtollige verf aan de zichtzijde onmiddellijk verwijderen. 
 Verwerkingsvoorschriften van de verfleverancier in acht nemen 

 
 
 

Schoonmaken 
• Vervuiling dient onmiddellijk verwijderd te worden. 
• Eindschoonmaak dient men uit te voeren bij het verwijderen van de steiger met behulp 

van schoon water en een spons. Gebruik reinigingsmiddelen die niet agressief zijn. 
Cementspatten of kleine kalkvlekken kunnen worden verwijderd met zachte borstel en 5% 
appelazijn. Naspoelen met veel water. Vermijd het contact met Appelazijn op blanke 
metalen delen. 
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