
■ Optimale verfhechting

■  Achterzijde kan 
onbehandeld blijven

■  Langere levensduur en 
lagere onderhoudskosten

■ Arbeids- en verfbesparend 

■  Mooi en duurzaam 
eindresultaat

■  Opgebouwd uit 
duurzame fineren

■  Zeer vlakke toplaag 
zonder doortekening

■  WBP verlijmd

■  FSC® gecertificeerd

■  KOMO productcertificaat 

■  Garantie tot 25 jaar

■  Standard for verification 
of legal origin adapted for 
Indonesia VLO - LVLK- 
003-IDN
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UniPrime is een product van Fetim Professional  
info@gevelnet.nl / 020 5805285



Tijd besparen 
door gegronde fenolfilm

1.  Onbehandeld Multiplex
De voorzijde: schuren / gronden / schuren / 
voorlakken / schuren / aflakken.  
De achterzijde: schuren en gronden.

2.  UniPrime 
De voorzijde: licht opruwen. In 1 of 2 lagen aflakken, 
afhankelijk van het verfsysteem. UniPrime biedt 
gegarandeerd het mooiste eindresultaat tegen de 
laagste kosten per m2, direct en op lange termijn. 
De achterzijde: kan onbehandeld blijven. Wat rest is 
het beschermen van de zaagranden met UniPrime 
Randsealer en het aflakken van de zichtzijde in de 
gewenste kleur.

Aflakken
Voorlakken
Gronden

1

2

Aflakken
Voorlakken
Gronden

Aflakken
Voorlakken
Gronden

UniPrime

Onbehandeld 
multiplex

Tijd- en kostenbesparend

UniPrime schilderklaar multiplex is opgebouwd uit 
door-en-door duurzame houtfineren, WBP verlijmd. 
De plaat is voorzien van een gegronde fenolfilm op 
de voor- en achterzijde. Door de primer in de toplaag 
ontstaat een optimale en langdurige verfhechting, 
waardoor het resultaat ook op de lange termijn mooi 
blijft. Hierdoor zijn de onderhoudskosten veel lager dan 
bij schilderwerk op bijvoorbeeld blank of gegrondverfd 
multiplex. 

UniPrime geeft niet alleen een mooi en duurzaam  
eindresultaat, maar is daarbij ook nog eens tijd- en  
kostenbesparend. Het enige wat de verwerker hoeft te 
doen is de zichtzijde van de plaat in de gewenste kleur 
af te lakken. De achterzijde kan onbehandeld blijven.

Werkzaamheden als schuren, gronden en voorlakken 
zijn dus verleden tijd met UniPrime. Logisch, dat  
UniPrime de meest geschikte plaat voor schilderwerk is.  

Kortom: iedere m2  bespaart tijd, geld en onderhoud!



Toepassingen

■	 Boeidelen 

■ Puivullingen
■ Dakkapellen
■ Luifels 
■ Plafonds

Extra fineerlagen voor een goed gesloten, 
sterke en stabiele plaat.

2-4 langsfineren aan weerszijden waardoor geen 
doortekening  van onderliggende lagen.

Unieke gegronde fenolfilm (350/400 gram).



UniPrime toegepast in Dakoverstek, 
boeiboorden en puivulling

UniPrime wordt  
geleverd met
KOMO attest-met-
productcertificaat.

Verdere beschikbare 
documentatie:
UniPrime Technische informatie, 
UniPrime bestekservice en 
UniPrime monsters.

32751



Meer gemak en 
rendement 
met UniPrime

UniPrime is de door bouwend 
Nederland meest toegepaste 
paintplaat. Logisch, want de 
unieke meerlaagse opbouw, 
de speciale dekfineren en 
de superieure zware coating 
maken dit product tot de meest 
ideale plaat voor schilderwerk. 
Hierdoor heeft het product een 
langere levensduur en lagere 
onderhoudskosten ten opzichte 
van standaard multiplex. Bereik 
met UniPrime Multiplex een mooi 
en duurzaam eindresultaat.

UniPrime toegepast in Dakoverstek, 
boeiboorden en puivulling



Tijd- en kostenbesparend! 

Neem een standaard plaat UniPrime en één van 
onbehandeld okoumé. Om tot een vergelijkbaar 
eindresultaat te komen worden beiden volgens 
voorschrift geschilderd. “Wij hebben graag 
meegewerkt aan deze proef, want eerst zien en dan 
pas geloven”, zegt Arwin Verhoeven, bedrijfsleider 
bij schildersbedrijf Verhoeven Andel BV uit Giessen. 
“Omdat UniPrime aan de voorzijde alleen afgelakt 
hoeft te worden en aan de achterzijde geheel 
onbehandeld kan blijven, blijkt dat de totale 
doorlooptijd om een plaat UniPrime gereed te maken 
3 maal korter is dan voor een okoumé plaat.” 

50% goedkoper

Naast de tijdwinst, omdat minder 
bewerkingen nodig zijn, blijkt 
ook op de materiaalkosten stevig 
bespaard te kunnen worden 
door UniPrime te gebruiken. “We 
hebben tijdens de schiderproef 
geconstateerd dat we ruim minder 
dan de helft aan verf kwijt waren 
voor de UniPrime plaat. Als je 
het totale kostenplaatje bekijkt is 
ons gebleken dat UniPrime 50% 
goedkoper uit deze proef komt”, 
concludeert Arwin Verhoeven.

Schildersbedrijf Verhoeven uit Giessen 
neemt de proef op de som 



UniPrime 
verwerkingsadviezen 

Opslag 
Houd bij de opslag van UniPrime een aantal punten aan:
-  horizontaal opslaan op minimaal 7 cm afstand van de 

vloer met behulp van zogenaamde strijkjes, onderlinge 
afstand circa 60 cm, zodat de platen niet kunnen 
doorbuigen.

-  bij opslag buiten de platen zorgvuldig afdekken  
(bij voorkeur opslaan in een container) en op minimaal  
7 cm afstand van de ondergrond.

-  UniPrime wordt als regel geleverd met een 
vochtgehalte van 8-12%. Het is van belang de platen 
onder dezelfde condities op te slaan. 

UniPrime Randsealer 
Deze 1-component randsealer is speciaal 
ontwikkeld voor het afdichten van 
UniPrime een andere multiplexplaten. 
Alleen schilderen van de plaatranden 
is onvoldoende! Om problemen door 
vochtinwerking te voorkomen is het 
belangrijk dat:
- na het zagen van de UniPrime platen deze ontvetten  
 en licht schuren.
- gezaagde en niet-gezaagde kanten voorzien van 
  radius=3mm.
- gezaagde en niet gezaagde zijkanten voorzien van  
 twee lagen randsealer.
- behandel spijker-, schroef- en nietgaten direct (binnen 
   24 uur) na montage met een nauwelijks krimpend  

vulmiddel (epoxy).
-  na de voorgeschreven voorbehandeling zsm de 

definitieve afwerklaag aanbrengen volgens  opgave 
verfleverancier.

Algemeen  advies
Voor de juiste verfkeuze, ook bij onderhoud, informeer 
altijd bij de verfleverancier. 

Onderhoud
Voor verdere verwerkings- en onderhoudsvoorschriften 
verwijzen wij naar onder andere het Centrum Hout en de 
Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten betreffende 
afwerking van triplex voor buitentoepassing. 



ca. 130 mm

ca. 130 mm

UniPrime
Schilderklaar deurpaneel

SuperLite Deurplaat

 Dikte 
(mm)  Lengte (cm) Breedte (cm)

40 211,5 93

40 231,5 101,5

40 250 122

 Dikte 
(mm)  Lengte (cm) Breedte (cm)

40 211,5 93

40 231,5 101,5

40 250 122

Spaart uw 
tijd, geld en

gezondheid!

UniPrime SuperLite is een 
absoluut uniek deurpaneel.

Door de speciale opbouw van FSC® gecertificeerde fineerlagen 

aan de buitenzijde van het paneel in combinatie van schuim in 

de binnenzijde, is de deurplaat bijzonder licht en daardoor ARBO 

verantwoord; het gewicht van UniPrime Superlite deurpaneel is 

30% lichter dan Okoumé (ca. 30 kg per deurpaneel). De deur 

voldoet aan klasse 1 volgens BRL 0803 waarbij uitbuiging van  

0 tot 8 mm is toegestaan.

Het paneel laat zich eenvoudig verwerken tot deur, heeft een 

hoge schroefvastheid en een lange levensduur.

Ook de afwerking is eenvoudig, het paneel is namelijk voorzien 

van een direct aflakbare en hoogwaardige gegronde phenolfilm 

op voor- en achterzijde. Deze toplaag is speciaal ontwikkeld voor 

de bekende Nederlandse verfsystemen en laat zich direct met 

een zeer goede hechting aflakken.

UniPrime SuperLite deurpaneel werkt kostenbesparend, 

immers gronden, plamuren en schuren is niet nodig en staat 

garant voor het mooiste eindresultaat. Daarnaast is er minder 

frequent onderhoud nodig en heeft u met UniPrime SuperLite de 

zekerheid van 10 jaar productgarantie.



Carport van UniPrime deuren afgewerkt in hoogglans

UniPrime SuperLite 
deurpaneel werkt 
kostenbesparend, immers 
gronden, plamuren en 
schuren is niet nodig en staat 
garant voor het mooiste 
eindresultaat. Daarnaast is er 
minder frequent onderhoud 
nodig en heeft u met UniPrime 
SuperLite de zekerheid van  
10 jaar productgarantie.

Alle informatie is terug te vinden 
en te downloaden op GevelNet.nl of 
fetimprofessional.nl



 Dikte 
(mm)  Lengte (cm) Breedte (cm)

4 250 122

6 250 122

8 250 122

10 250 / 310 122 / 153

12 250 / 310 122 / 153

15 250 / 310  122 / 153

18 250 / 310 122 / 153

22 250 122

25 250 122

40 215 / 235 / 
250

95 / 105 / 
122

 

Dikte 
(mm)  Lengte (cm) Breedte (cm)

18 250 / 400 20/20

18 250 / 400 25/25

18 250 / 400 30/30

18 250 / 400 35/35

18 250 / 400 40/40

 Dikte 
(mm)  Lengte (cm) Breedte (cm)

10 250 / 310* 122 / 153

12 250 / 310* 122 / 153

15 250 / 310* 122 / 153

18 250 / 310* 122 / 153

40 215 / 250* 95 / 122

UniPrime WBP FSC® bestaat uit 
duurzame FSC® gecertificeerde 
fineren, WBP verlijmd en voorzien 
van een circa 350 grams zware 
toplaag waarin een primer verwerkt 
is. Technisch is dit product gelijk aan 
UniPrime WBP. Dit product heeft 15 
jaar garantie.

UniPrime WBP opgebouwd uit 
duurzame fineren, WBP verlijmd, is 
van absolute topkwaliteit. UniPrime 
WBP multiplex is aan twee zijden 
voorzien van een circa 350 grams 
zware toplaag waarin een primer 
verwerkt is. Dit product heeft  15 
jaar garantie.

Deze boeistroken zijn opgebouwd 
uit duurzame FSC® gecertificeerde 
fineren, WBP verlijmd met:
-  Een 400 grams zware toplaag 

voorzien van een primer. 
-  Afgeschuinde onderzijde, alle 

randen voorzien van UniPrime 
Randsealer.

- 25 jaar garantie.

WBP FSC®

WBP

GARANT FSC®

Kant-en-klare boeistroken
WBP 1-zijdig 

gegroefd en 2- zijdig gegroefd

*  310 x 153 op basis van beschikbaarheid
*  het formaat 310 x 153 heeft een 280 grams coating

*  310 x 153 op basis van beschikbaarheid
*  het formaat 310 x 153 heeft een 280 grams coating



 Dikte 
(mm)  Lengte (cm) Breedte (cm)

4 250 122

6 250 122

8 250 122

10 250 / 310 122 / 153

12 250 / 310 122 / 153

15 250 / 310  122 / 153

18 250 / 310 122 / 153

22 250 122

25 250 122

40 215 / 235 / 
250

95 / 105 / 
122

 

Dikte 
(mm)  Lengte (cm) Breedte (cm)

18 250 / 400 20/20

18 250 / 400 25/25

18 250 / 400 30/30

18 250 / 400 35/35

18 250 / 400 40/40

 Dikte 
(mm)  Lengte (cm) Breedte (cm)

10 250 / 310* 122 / 153

12 250 / 310* 122 / 153

15 250 / 310* 122 / 153

18 250 / 310* 122 / 153

40 215 / 250* 95 / 122

Dikte 
(mm)  Lengte (cm) Breedte (cm)

40 215  95

40 235  105

40 250 122

Dikte 
(mm)  Lengte (cm) Breedte (cm)

40 215  95

Dikte 
(mm)  Lengte (cm) Breedte (cm)

40 (1) 215  95

40 (2) 235 105

40 (2) 250  122

 (1) 1-Zijdig gegroefd
 (2) 2-Zijdig gegroefd

UniPrime deurplaat met groef 
opgebouwd uit duurzame  
fineren en WBP verlijmd.
-  Aan één of twee zijden voorzien 

van een fraaie groef 
in het oppervlak. 

-  15 jaar garantie.
-  Geschikt voor binnen- en 

buitentoepassingen.

Groefbreedte ca. 10 mm
H.o.h. 150 mm

De FSC® deurplaten zijn opgebouwd 
uit duurzame fineren en WBP 
verlijmd. 
-  Aan twee zijden voorzien van 

0,3 mm dikke, dampremmende 
aluminium laag.

-  Aluminium laag ca. 7 mm onder de 
toplaag.

-  Door aluminium laag extra 
stabiliteit.

-  Te bewerken met normaal 
gereedschap.

- 25 jaar garantie.
-  Geschikt voor binnen- en 

buitentoepassingen.

GARANT Alu stabieldeur FSC®

GARANT  Alu stabieldeur

WBP 1-zijdig 
gegroefd en 2- zijdig gegroefd

De UniPrime Alu Stabiel deurplaten 
opgebouwd uit duurzame fineren en 
WBP verlijmd. 
-  Aan twee zijden voorzien van 0,3 

mm dikke,  
dampremmende aluminium laag.

-  Aluminium laag ca. 7 mm onder de 
toplaag.

-  Door aluminium laag extra 
stabiliteit.

-  Te bewerken met normaal 
gereedschap.

- 25 jaar garantie.
-  Geschikt voor binnen- en 

buitentoepassingen.



Uw UniPrime verkooppunt:
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UniPrime maakt onderdeel uit van het GevelNet 
concept; een compleet programma gevelbekleding 
met een oplossing voor elke smaak en situatie.  
Kijk voor meer informatie op GevelNet.nl

UniPrime is een product van Fetim Professional  
info@gevelnet.nl / 020 5805285


