The next generation of
fibreboard technology
• Gegarandeerd goede prestaties
• Stabiel van vorm
• Eenvoudig en snel aan te brengen

Belettering: SAM-gevelbelettering, Antrim, Noord-Ierland.

Overzicht
en Voordelen

SAM Trimax wordt gemaakt
van Medite Tricoya Extreme
en is een uiterst duurzame
vezelplaat, met eindeloze
mogelijkheden voor
toepassing binnen- en
buitenshuis, bijvoorbeeld
als:
• gevelbekleding
• boeidelen en
dakoverstekken
(dakranden)
• buiten timmerwerk
• profiel werk

Voordelen van SAM Trimax zijn:
• uitgebreide garantie –
50 jaar garantie op het
basismateriaal
• 10 jaar garantie op de verf
• vormstabiel – veel minder
uitzet en krimp
• lagere onderhoudskosten
– langere perioden tussen
onderhoudsbeurten van de
coating
• uiterst duurzaam voor gebruik
buitenshuis
• schimmelbestendig –
effectieve weerstand tegen
schimmels
• het bindmiddel bevat geen
formaldehyde.
• FSC®-gecertificeerd

“Nóg een indrukwekkende service van het SAM-team: de snelle
doorlooptijd en de levering ter plaatse maken van ons een tevreden
klant. De kwaliteit van de afwerking en de lange levensduur waren de
belangrijkste redenen om dit product te kiezen.”
Ian @ Hayburn Homes

SAM TRIMAX - the
next generation
of fibreboard
technology.
Gevelbekleding: zomerhuis, Nederland.
Dakoverstek en
decoratieve windveren:
woningbouwproject, Cultra,
Belfast, N-Ierland.

Bord van De Noordwijkse Golfclub, Nederland.
Boeideel: particuliere woning, Norfolk, Engeland.

Gevelbekleding: particuliere woning,
Kent, Engeland.

SAM Trimax
is leverbaar in
de volgende
standaard profielen
en kan worden
gemaakt volgens
de opgegeven
specificaties.
standaard profielen
zijn leverbaar tot
een breedte van 294
mm en een lengte
van 4880 mm.

Standaard profielen zijn leverbaar tot een breedte van 294 mm en
een lengte van 4880 mm

SAM DAKOVERSTEK

SAM POTDEKSELS

Kleuren

RAL 9001

RAL 9003

RAL 1019

RAL 7006

RAL 6001

RAL 5024

RAL 7043

RAL 8002

RAL 9011

SAM BOEIDEEL

SAM RECHTHOEKIGE
RABATDELEN

SAM Trimax is leverbaar in alle
RAL- (NCS- en BS-)kleuren.
*Onder voorbehoud van een minimale afname.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw
distributeur. Contact gegevens kunt u op de achterkant
van deze brochure vinden.
Om meer profielen te
bekijken, of voor meer
informatie:
www.sammouldings.co.uk

SAM STANDAARDRABATDELEN

SAM GEVELBEKLEDING VAN
V-DELEN

Volledig afgewerkte Trimax platen zijn ook leverbaar in 3050 x 1220
mm en 2440 x 1220 mm. Verkrijgbare diktes zijn 9, 12, 15 en 18 mm.

giving you the edge

Standaard
Profielen

Vakantiehuis, Nederland

Particuliere woning, Norfolk, Engeland

Een particuliere klant was in 2014 bezig met
de renovatie van haar vakantiehuis. Zij wilde
een product dat snel aan te brengen was,
licht van gewicht en dat makkelijk en snel
te verwerken was. Aan deze klant, Caroline
Brakel, werd gevelbekleding 9 x 294 mm
met dubbele mes-en-groefverbinding en
V-delen geleverd, volledig afgewerkt, in RAL 7044. De klant was erg
blij met de afwerking.

Dit project betreft een particuliere woning
in Norfolk, Engeland, ontworpen door
Wilf Meynell van Studio Bark Architects
en gebouwd door Norfolk ProBuild. In
een uitzending van de Engelse tv-zender
Channel 4 kwam het project prominent in
beeld.
De klant wilde duurzame producten toepassen. SAM Trimax bleek
de perfecte oplossing. Het montagegemak en de lange levensduur
van het product zorgen voor gegarandeerd lage onderhoudskosten
en een uiterst duurzame oplossing als boeideel.

“In enkele dagen zagen we ons vakantiehuis veranderen van
een ouderwets huisje in een modern strandhuis. De gemakkelijk
aan te brengen, voorgeschilderde Trimax-planken bespaarden
ons tijdens de renovatie veel tijd en moeite. Buren en bezoekers
stonden verbaasd over hoe het huis was opgeknapt. De potentiële
huurinkomsten werden in één klap verdrievoudigd!”
Caroline Brakel

“Goede communicatie van SAM gedurende het hele project. De
dekverf zorgt voor een uitstekende afwerking en is gemakkelijk op de
planken aan te brengen.”
Lisa, Norfolk ProBuild

Casestudies
& Ervaringen

giving you the edge

Casestudies
& Ervaringen

SAM Trimax wordt vervaardigd
uit Medite Tricoya Extreme,
een innovatieve MDF-plaat.
Het is uitermate duurzaam
en stabiel onder de zwaarste
omstandigheden, zowel
buitenshuis als bij natte
toepassingen binnenshuis.
Bij dit product wordt gebruik
gemaakt van een gepatenteerde
houtacetyleringstechnologie
en een aangepast
vezelplaatproductieproces.
Het resultaat is een houtvezel
die zeer duurzaam en stabiel
is. Bij het ontwikkelen van
deze technologie is de
belangrijkste reden voor het
uitzetten en rotten van hout
aangepakt: waterabsorptie door
hygroscopische houtvezels ten
gevolge van de aanwezigheid
van hydroxylgroepen. De
hydroxylgroepen (waterminnend)
kunnen watermoleculen binden
of loslaten, waardoor het hout

respectievelijk opzwelt of krimpt.
Acetylering is een niet-giftig,
duurzaam proces, dat met
behulp van azijnzuuranhydride
het aantal natuurlijk
voorkomende hydrofobe
(watermijdende) acetylgroepen
van de houtcellen vergroot.
Bij het proces worden de
hydroxylgroepen (chemische
formule: -OH) vervangen
door acetylgroepen (formule:
-COCH3). Waar acetylering
plaatsvindt, wordt wateropname
voorkomen. Dit verbetert de
dimensionele stabiliteit en de
duurzaamheid van het hout.
Naast het creëren van een
uitzonderlijke dimensionele
stabiliteit valt Medite Tricoya
Extreme dankzij dit proces in
Klasse 1 voor duurzaamheid.
De weerstand tegen biologisch
verval is groter dan die
van eikenhout. De grote
SAM Trimax panelen, met
een superieure prestatie,
bieden bestekschrijvers en
consumenten een oplossing in
omstandigheden waar sprake is
van een hoge luchtvochtigheid
en bij toepassingen die volledig
aan alle weersinvloeden
blootstaan.

BEREIK

TESTMETHODE

EENHEDEN
9mm

DIKTE
12mm
15mm 18mm

NEN-EN 324-1

Kg/m3

720

720

700

mm

+/- 0.15

+/- 0.15

+/- 0.15 +/- 0.15

NEN-EN 317

%

2.0

2.0

1.5

1.5

Lengte/breedte
Dikte

NEN-EN 318

%

+/- 0.1

+/- 0.1

+/- 0.1

+/- 0.1

NEN-EN 318

%

+/- 0.1

+/- 0.1

+/- 0.1

+/- 0.1

EN 319

N/mm2

0.65

0.65

0.65

0.65

EIGENSCHAP
Dichtheid

+/-30

Diktetolerantie
Diktezwelling
(24hrs)

Max

700

Eigenschappen,
Rapporten en
Certificaten

MAATVASTHEID

NA KOOKTEST
Interne binding

Min

Medite Tricoya zal naar verwachting een Eurobrandklasse D
behalen in het Euro-classificatie-systeem.
Prestatieonderzoek
van het Building
Research
Establishment (BRE)
heeft aangetoond
dat Medite Tricoya
Extreme qua
duurzaamheid in
Klasse 1
valt (NEN-EN 350-2).
De duurzaamheid
is gelijk aan die van
teakhout en overtreft
die van eikenhout.

British Board of Agreement (BBA):
• Het Medite Tricoya Extreme-paneel
heeft een volledige beoordeling
ondergaan
(BBA-beoordeling nr. M2/49109).
• Het bevestigingssysteem staat
beschreven in certificaat BBA09/4678.
• De volledige BBA-certificering is
aangevraagd voor het gehele SAM
Trimax-product.
• SAM Trimax is FSC-gecertificeerd.
• Geproduceerd met behulp van een
harssysteem met 0% formaldehyde.

giving you the edge

Over SAM
Trimax

Bevestigingsmiddelen
en Montage

Accoyalatten

SAM Trimaxbekleding
15mm x 294mm

RVS-bevestigingsmaterialen
Aluminium steunbeugels
met draagbeugels voor
de latten

Nieten wordt afgeraden,
evenmin als het verzinken
van schroeven en spijkers.
Als externe gevelbekleding
worden T-nagels afgeraden,
omdat deze weinig weerstand
bieden tegen axiale
uittrekking. Koploze nagels
zijn evenmin geschikt, want
deze worden gemakkelijk
door het materiaal getrokken.
Bij het bevestigen van SAM
Trimax met schroeven wordt
aanbevolen om gaten voor
te boren met een 1 mm
kleinere diameter dan de
schroef. Spijkergaten moeten
worden voorgeboord met
een diameter van 80% van de
schachtdiameter.
De aanbevolen insteekdiepte

van nagels in de houten latten
is:
• gladde nagels: 12d
(d = schachtdiameter van het
bevestigingsmiddel)
• nagels met ringvormige
schacht en andere verbeterde
nagels: 6d (in panelen met
groef : minimaal 10d)
Boeidelen en dakoverstek
SAM Trimax kan worden
gebruikt voor afwerking van
dakoverstekken en boeidelen.
Hoewel verschillende
achterconstructies mogelijk
zijn, is bevestiging op een
houten latconstructie de meest
gebruikelijke. De platen voor
het dakbeschot kunnen met
niet-verzonken houtschroeven
worden vastgezet of kunnen op
de achterconstructie worden
gelijmd. De schroefgaten
kunnen worden gevuld met een
tweecomponenten-houtpasta
en worden aangestipt met de
gewenste kleur, of er kunnen
schroeven van dezelfde kleur
worden gebruikt.

SAM Trimax kan
onafgewerkt of volledig
afgewerkt worden
geleverd. Op het
volledig afgewerkte
product kan voor
de verf een garantie
van maximaal 10 jaar
worden geboden. Het
product is leverbaar
in alle RAL- (NCS- en
BS-) kleuren.

Extra’s
• Gemakkelijk overschilderbaar
• Eenvoudig te verwerken
– geen speciale zagen
of boren nodig, standaard
houtbewerkingsgereedschap is
voldoende
• De garantie op basismateriaal
bedraagt 50 jaar (25 jaar garantie
voor Serviceklasse 4, waar het
product zich onder of ten hoogste
250 mm boven het maaiveld bevindt)

giving you the edge

Gevelbekleding
SAM Trimax kan zowel
zichtbaar als blind op een
houten achterconstructie
bevestigd worden met behulp
van ringspijkers, spijkers of
RVS schroeven (bolkop of
lenskop) van type A4.

Afwerking en
Garantie

UW DISTRIBUTEUR

Geschikt voor alle
weersomstandigheden

Springfarm Architectural Mouldings Ltd, Newpark Industrial Estate
Greystone Rd, Antrim, Northern Ireland BT41 2RU
t +44(0)28 9442 8288
f +44(0)28 9442 8244
e info@sammouldings.co.uk
sammouldings.co.uk

