Tips en onderhoudsvoorschrifen voor vochtwerende MDF plinten
De vochtwerende MDF plinten zijn van hoge kwaliteit en zijn standaard voorzien van het V313bruine-eco certificaat. Dit certificaat geeft aan dat het MDF succesvol is getest met betrekking tot
de vochtwerendheid van het product. U kunt dus gerust met een mosvochtige dweil langs de
plinten gaan. Wij garanderen zelfs een stabiliteit van de plinten tot een luchtvochtigheidsgraad
van 75%.
Let op! Vochtwerend MDF is dus NIET watervast. Zorg er daarom svp voor dat er geen water op
of tegen de plinten blijft staan.




Gebruik tijdens kitten/afdichten van kiertjes tussen muur en plint geen overtollig water
zodat het achter de plint of tussen de naden kan komen.
Als u gaat behangen nadat u de plinten heeft bevestigd, zorg dan ook dat er geen
lijm/vocht achter de plinten komt (wij raden aan om eerst te behangen en dan de plinten
te monteren).
Dweil de vloer niet met overtollig water zodat er water tegen/achter de plint kan komen.
Dweil de vloer ook niet met een stoomreiniger of blijf in ieder geval met de stoomreiniger
op ruime afstand van de MDF plinten, zodat er geen vocht/condens op komt te staan.
Ons advies is: dweil de vloer met een mosvochtige doek.

Naast het V313 keurmerk zijn de plinten tevens FSC gecertifieerd. Hierdoor bent u ervan
verzekerd dat de grondstoffen van het MDF afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen.
MDF is zeer goed bewerkbaar en makkelijk in allerlei vormen te frezen en te zagen. Door de fijne
vezelstructuur en hoge persing splintert het niet en is daardoor erg mooi en strak af te werken.
De vochtwerende MDF plinten zijn niet voorzien van een folie maar worden op professionele
wijze gespoten. Standaard worden deze plinten voorzien van 2 lagen grondverf (primer) en één
keer zijdeglans vacuüm gelakt. Vacuüm lakken is een nieuwe methode, dat hetzelfde effect heeft
als voorheen twee keer aflakken. Desgewenst kunt u de plinten eventueel nog een keer
overschilderen in een andere kleur of glansgraad.
Indien u de plint wilt afplakken omdat u de muur nog wilt sausen of behangen, doe dit dan NIET
met de standaard wit/cremekleurige tape (deze is niet geschikt om te plakken op geschilderde
ondergronden), maar gebruik de paarse washi tape. Deze is wel geschikt voor geschilderde
ondergronden doordat deze lichtklevend is en makkelijk te verwijderen. Verwijder de tape direct
na de klus.
Voor de montage van de plinten adviseren wij onze sterke HighTack montage kit. Plinten
monteren met deze kit is mooier en eenvoudiger dan schroeven. Voor het afdichten van
eventuele naden en kieren tussen de wand en de plint adviseren wij onze Acrylaat afdichtkit
Acryrub. Deze kit is namelijk volledig overschilderbaar zodat u de kit kunt mee sausen met uw
wand of eventueel kunt aflakken met uw plinten. Wanneer de wanden niet meer geschilderd of
gesaust hoeven te worden adviseren we onze siliconenkit. Ook voor eventuele naden tussen de
vloer en de plint kan de siliconenkit worden toegepast. Deze zijn verkrijgbaar in de zelfde RAL
kleuren als onze plinten waardoor er nagenoeg geen kleur verschil ontstaat tussen de plint en de
kit. Behalve een professioneel eindresultaat zorgt het afkitten er ook voor dat vuil en vocht niet
tussen de plint en de vloer kan gaan zitten.
Voor meer info en tips over monteren van mdf plinten bekijk onze video’s bij montagehulp
op onze website-> https://www.gekopphptw.cop///ptwagehtpp.hw/p

