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Okoume Primed / gegrond 
 

 
Okoume Primed is een door-en-door okoume multiplex, watervast verlijmd aan beide 
zijden voorzien van een witte grondverf. De verflagen worden machinaal aangebracht 
waardoor een glad oppervlak ontstaat klaar om direct af te schilderen. 
 
Een breed inzetbare plaat met maximale sterkte eigenschappen.  
 
Kwaliteit 
B / BB 
 
Verlijming 
Exterieur overeenkomstig EN 314-2 klasse 3, E1 
 
Diktes 
10 / 12 / 15 / 18 /  40 mm 
 
Afmetingen 
2500 x 1220 mm 
3100 x 1530 mm 
2150 x 950/1000 (alleen in 40mm)  
2350 x 950 mm  (alleen in 40mm) 
 
Gewicht 
Ca.  500 kg/m3 
 
Brandklasse 
D-s2, d0 
 
Certificering 
CE 2+ 
KOMO 
 
Toepassing  
Wanden, gevels, topgevels, boeiboorden. Geschikt voor vele buitentoepassingen die 
moeten worden voorzien van een afwerklaag. 
 
Voorzorgsmaatregelen bij opslag/gebruik: 
De platen altijd droog en horizontaal opslaan. Bij verwerking of na het verzagen moeten 
de randen waterdicht gemaakt worden met een vochtwerend middel (randsealer). 
Vermijdt contact met de grond of overtollig vocht. 
 
Als de platen worden bevestigd met schroeven, is het nodig de schroef- of boorgaten kort 
na montage te vullen met een epoxy vulmiddel dat beschermt tegen weersinvloeden. 
Vervolgens kan de eindafwerking worden aangebracht. 
Belangrijk is dat alle oppervlakken, met name de voorzijde, randen en bewerkte 
onderdelen die blootgesteld worden aan een vochtigheidsgraad hoger dan 15% behandeld 
worden met een vochtwerend middel. 



Productblad okoume primed 

 
 
 
Overschilderbaar met meerdere verftypen 
Okoume primed multiplex is gegrond met een acrylgrondverf op waterbasis. Wij 
adviseren om te kiezen voor een watergedragen aflaksysteem vanwege bewezen 
comptabiliteit. Het verdient altijd aanbeveling om de comptabiliteit vooraf te testen 
door middel van het opzetten van 1 of enkele proefstukken in samenwerking met de 
verfleverancier. 
Oplosmiddel houdende verfsystemen zullen altijd eerst getest moeten worden op 
comptabiliteit door middel van het opzetten van een proefstuk in samenwerking met 
de verfleverancier. 
 
Okoume primed/gegrond oppervlakte karakteristieken 
De structuur van de primer is relatief open en zacht, dit bied de mogelijkheid voor 
een optimale penetratie en hechting van de aflaklagen. In een compleet verfsysteem 
zijn het de laatste verflagen die de uiteindelijke hardheid aan het oppervlak geven. 
Door de open en zachte structuur heeft het voorgegronde oppervlak van de Teboprime 
okoume plaat een lage weerstand tegen slijtage, krassen en impact. Daarom 
wordt aanbevolen: 
- Om mechanische wrijving en impact te voorkomen tijdens transport en gebruik op 
de bouwplaats cq in de timmerfabriek. 
- Bij het vullen, met stopverf, van de schroefkoppen voorzichtig te werk te gaan en 
zoveel mogelijk te vermijden dat hierbij de grondverflaag beschadigd raakt. 
 
Open-tijd voor definitief afschilderen 
De opentijd tot aan het definitief afschilderen in het bouwproject is maximaal 60 
dagen. 


