
 

 

 

Thermo Supreme Gevel installatie instructies  

(Clips  & geschroefd) 

belangrijk 

• De Thermo Supreme® gevelbekledingplanken zijn een natuurlijk product met enige 
variatie in kleur, nerf en uiterlijk is normaal. De kleur kan snel veranderen van 
donkerbruin naar bruin of grijs, afhankelijk van de klimatologische omstandigheden en 
het onderhoudsschema. 

• Kleine scheurtjes en splinters op het oppervlak en aan de uiteinden van de planken 
kunnen ontstaan door de verschillende droogkarakteristieken van het oppervlak en 
doorgesneden uiteinden. Het oppervlak wordt na verloop van tijd ook ruwer. Dit 
fenomeen is normaal voor de meeste houtsoorten en wordt voor dit product 
geminimaliseerd door de unieke ‘Thermo’ productiemethode. Scheuren kunnen verder 
worden geminimaliseerd door was aan te brengen op de uiteinden van de planken. 

• Na de installatie kan er een lichte maatverandering of cupping van de planken 
optreden. Dit fenomeen is normaal voor de meeste houtsoorten en wordt voor dit 
product geminimaliseerd door de unieke ‘Thermo’ productiemethode. 

• Houd minimaal 5-6 mm ventilatieruimte tussen de planken (in verticale richting) met 
uitzondering van het gesloten bekledingsprofiel  

Installatie met Thermo Supreme® bevestigingsmiddelen zorgt automatisch voor de juiste 
afstand. 

• Door de stabiliteit van de planken en de vorm van het kopstuksysteem is er geen 
uitzettingsruimte nodig over de lengte (het uiteinde van de planken). 

• Wij raden aan om op elk (gesneden) uiteinde end sealer wax aan te brengen om 
indringing van water te voorkomen. Eindafdichtingswas is verkrijgbaar als accessoire. 

• Indien een willekeurig voegpatroon gewenst is, mag de afstand tussen de latten 
maximaal 300 mm bedragen (zie tekening willekeurig patroon) 

 

 

 

 

 



 

 

onderhoud 

Het is mogelijk om de bekleding onderhoudsvrij te verlaten; het resultaat is een ruw en 
grijs uiterlijk. Als u een donkerdere kleur wilt behouden, is regelmatig aanbrengen van 
olie / verzadiger nodig: 

• Maak de bekleding schoon met water. • Laat de bekleding drogen. 

Als de bekleding volledig droog is, breng dan de olie of verzadiger aan volgens de 
instructies van de leverancier. 

Opbergen 

Bewaar Thermo Supreme® op een droge, koele plaats beschermd tegen stof en direct 
zonlicht. 

 

installatie 

-wederkerend patroon (zie tekening ) 

• Breng een waterdicht membraan aan tegen de muur en schroef daarop verticale latten 
(min. 20 mm dik, 60 mm breed) vast, zodat een stevig / vlak oppervlak ontstaat waarop 
de planken bevestigd kunnen worden. 

• Elke plank dient op minimaal 3 latten bevestigd te worden: de maximale hart-op-hart 
afstand tussen de latten is dus 616,7 mm (1850 mm / 3). 

• De gevelplaten worden bevestigd met de Thermo Supreme® Asymmetrische 
bevestigingsmiddelen (18 mm). Zorg ervoor dat de Thermo Supreme® Fastener in het 
midden van de panlat wordt geschroefd, zodat deze volledig wordt ondersteund. 

Let op: Houd aan de randen van de gevelbekleding een afstand van 5-10 mm van 
aangrenzende materialen aan, zodat er voldoende ventilatie mogelijk is. 

STAP 1 egaliseren van de eerste rij bevestigingsmiddelen 

Begin met de onderste rij bevestigingsmiddelen 

(asymmetrische sluiting met gegolfde kant naar boven) en zorg ervoor dat ze volledig 
waterpas worden geplaatst (met behulp van een waterpas). 

Draai de schroeven niet te strak aan, want hierdoor kan het bevestigingsmiddel iets in 
het hout worden getrokken, waardoor het moeilijk wordt om de plank op het 
bevestigingsmiddel te plaatsen. 

  



 

 

STAP 2 Plaats de eerste rij planken 

• Plaats de plank op de rij bevestigingsmiddelen. De gegolfde kant van de sluiting zorgt 
voor een gemakkelijke grip in de groef van de plank. 

• Zorg ervoor dat de bevestigingen diep genoeg in de groef grijpen zodat de planken 
waterpas liggen. Het tikken op de planken moet voorzichtig gebeuren, bij voorkeur met 
een rubberen hamer. 

• Wij raden aan om het uiteinde (eindvoegen) van de planken altijd met 2 
bevestigingsmiddelen op een lat / balk te bevestigen. 

STAP 3 tweede rij bevestigingsmiddelen 

• Installeer de tweede rij bevestigingen (asymmetrische bevestiger met de gegolfde kant 
naar boven) en druk ze naar beneden op de tand van de eerste rij planken. 

STAP 4 installeer tweede rij planken  

STAP 5 Ga verder met de rest 

• Ga op deze manier door met het plaatsen van de bekledingsplaten om het volledige 
oppervlak te bedekken. Zorg ervoor dat u de bevestigingen waterpas houdt en zorg voor 
voldoende ventilatieruimte (5-10 mm) aan de rand. 

 

 



 

 

 

trapezium profiel 

Breng een waterdicht membraan aan tegen de muur en schroef daarop verticale latten 
(min. 20 mm dik, 60 mm breed) vast, zodat een stevig / vlak oppervlak ontstaat waarop 
de planken bevestigd kunnen worden. 

Elke plank dient op minimaal 3 latten bevestigd te worden: de maximale hart-op-hart 
afstand tussen de latten is dus 616,7 mm (1850 mm / 3). 

Bevestig de bekledingsplaten met verzonken schroeven. Gebruik een schroef met een 
goede grip in het materiaal van de panlat. 

Let op: aan de randen van de bekleding een afstand van 5-10 mm aanhouden tot 
aangrenzende materialen, zodat er voldoende ventilatie mogelijk is. 

STAP 1 Installeer de eerste rij 

Begin met de onderste rij planken en zorg ervoor dat ze volledig waterpas zijn geplaatst 
(met behulp van een waterpas). 

Let op de plaatsing van schroeven, 

probeer ze uit te lijnen en zo een gelijkmatige verdeling te bekomen. Gebruik altijd 2 
schroeven op elk bevestigingspunt. Zie de gedetailleerde tekening hieronder, die de 
plaatsing van de schroeven aangeeft. 

Maak gebruik van een verzinkboor om voor elke schroef dezelfde zinkdiepte te 
garanderen. 

STAP 2 Installeer de tweede rij 

Plaats de tweede rij planken met een afstandhouder van minimaal 6 mm. Controleer 
regelmatig of de planken nog waterpas zijn. 

STAP 3 Ga verder met de rest 

Ga op deze manier door met het plaatsen van de bekledingsplaten tot ze de volledige 
oppervlakte bedekt is. Zorg ervoor dat je de planken waterpas houdt en zorg voor 
voldoende ventilatieruimte (5-10 mm) wordt aan de rand gehouden. 

note 

Hoewel de montage voorschriften met zorg worden opgesteld, kunnen individuele 
omstandigheden (locatie, substructuur en installatieprocedures) variëren en buiten de 
controle van de fabrikant zijn. Raadpleeg daarom de distributeur in geval van twijfel. 

 



 

 

 

Buco Import garandeerd de kwaliteit van het  bamboemateriaal en de 
montagematerialen (sluiting / schroef) -benodigdheden, maar garandeert niet de 
verbinding met andere materialen (zoals subframe-balk / latten). Het is de 
verantwoordelijkheid van de installateur om ervoor te zorgen dat de gebruikte schroef 
van deugdelijke kwaliteit is  om de volledige levensduur van het product en installatie te 
garanderen. 

 


