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Hout leeft. Zowel letterlijk als figuurlijk. Het geeft 

gebouwen een eigentijdse uitstraling. Maar het is 

een natuurproduct, vraagt intensief onderhoud en is 

gevoelig voor splijten, rotten of scheuren. Façapanel 

vormt hierop een uitzondering. 

Façapanel heeft een warme en veelzijdige natuurlijke 

look zonder de onvolmaaktheden van hout. Ontwikkeld 

en geproduceerd van Australisch Eucalyptus hardhout; 

geselecteerd voor optimale duurzaamheid en minimale 

opname van vocht. Door de reconstructie van het 

hardhout zijn de panelen vrij van barsten, scheuren of 

knoesten. Façapanel heeft een kwaliteitsgarantie van 

25 jaar.

  

Façapanel is afkomstig 

uit duurzaam beheerde 

bossen. De panelen zijn 

vochtbestendig, 

vuilafstotend en onder-

houdsarm.
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Vochtbestendig
Een eigenschap van hout is dat 

het werkt bij verandering van de 

luchtvochtigheid. Façapanel is echter 

extreem vochtbestendig.  

Milieuvriendelijk
Façapanel is gemaakt van hardhout 

afkomstig uit duurzaam beheerde 

bossen. Bovendien worden er tijdens 

het productieproces geen harsen 

toegevoegd.  

Eenvoudige montage
Façapanel is te bewerken met 

standaard gereedschap voor hout-

bewerking. Afhankelijk van het type 

worden de panelen gemonteerd met 

behulp van een Levelock strip of mes 

en groef verbinding. In combinatie met de bijbehorende 

koppelstukken en profielen is montage van Façapanel 

kinderspel. 

Onderhoudsarm
Façapanel is afgewerkt met hoog-

waardige acrylaatlak met een garantie 

van 10 jaar op de hechting. Dankzij 

deze lak zijn de panelen tevens 

vuilafstotend.  

Onderhoudsset
Voor een optimale bescherming is het advies om de 

panelen één keer per jaar te reinigen. Hiervoor is een 

speciaal onderhoudsset beschikbaar. 
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Productieproces 
Façapanel is samengesteld uit Australisch Eucalyptus 

hardhout afkomstig van zaagmolens, snoeihout en 

gereguleerde bossen. Het hout wordt in een afgesloten 

ketel onder druk gestoomd en versnipperd tot lange 

hardhouten vezels. Hierna worden de vrijgekomen suikers 

geneutraliseerd. Bij het persen onder hoge druk en 

temperatuur komt een natuurlijke hars vrij dat samen met 

de toegevoegde 3% natuurlijke was zorgt voor hechting 

van de onderlinge vezels. 

Buitentoepassingen: 
•	 Gevelbekleding in utiliteitsbouw

•	 Gevelbekleding in woningbouw

•	 Gevelbekleding voor bungalows en chalets

•	 Boeidelen

•	 Wangen van dakkapellen 

•	 Dak- en gootomlijstingen

PEFC/30-32-249
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duurzaam beheerd
bos, gerecyclede en
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Façapanel®

Types 
Façapanel is verkrijgbaar in verschillende types, waar-

onder 5 rabatdelen en 1 potdekselpaneel. Het type 

Nordic is uitgevoerd met een unieke kraalprofilering dat 

veel wordt toegepast in de chaletbouw. 

Rabatdelen
Type Nordic, Terranic, Texwood, Keltic en Centric

Afmeting : 3660 x 300 x 9,5 mm

Potdekselpanelen
Type Pacific : 3660 x 200 x 9,5 mm

Façapanel is verkrijgbaar in een aantal standaard kleuren.  

Vanaf 50 m2  is vrijwel iedere kleur leverbaar. Informeer 

naar de mogelijkheden.  

Kleuren
Façapanel is afgewerkt met een hoogwaardige elastische 

watergedragen acrylaatlak en is gegarandeerd jarenlang 

schildervrij.
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0006 Winterwit • • • • • •
0128 Rood •
0131 Lichtgrijs •
0132 Middengrijs •
0163 Middenblauw •
0169 Blauw •
0175 Mintgroen •
0178 Zaansgroen • • • • • •
0180 Zwart • • • • • •
0311 Zand • •
0408 Zomergeel   •
7016 Antraciet grijs  • • • • • •
Ongelakt - Façawood • • •

  Nordic

• standaard

   

Centric

ook verticale montage mogelijk

   

Terranic

   

Keltic

ook verticale montage mogelijk

   

Nordic
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0006 
Winterwit

0128 
Rood

0131 
Lichtgrijs

0132 
Middengrijs

0163 
Middenblauw

0169 
Blauw

0175 
Mintgroen

0178 
Zaansgroen

De kleuren zijn gedrukt en kunnen hierdoor afwijken van het origineel.
Vraag vrijblijvend een monster aan.

Voorgegronde panelen
Façapanel is tevens leverbaar in voorgegronde panelen. 

Deze kunnen worden afgewerkt met een wategedragen  

lak.   

0180 
Zwart

0408 
Zomergeel

Ral 7016
Antraciet Grijs

   

Voorgegronde panelen

0311
Zand

   

Texwood

   

Pacific
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Montage
Het monteren van Façapanel is zeer eenvoudig. De 

panelen zijn te bewerken met normale houtbewerkings-

gereedschappen. Bovendien zijn de panelen van het type 

Nordic, Terranic, Texwood, Keltic en Centric aan de lange 

zijden gefreesd voor een mes en groef verbinding. Door 

deze bewerking zijn de panelen makkelijk te bevestigen. 

Daarnaast kunnen de types Keltic en Centric zowel 

horizontaal als verticaal gemonteerd worden.

Het type Pacific is voorzien van het unieke Levelock 

bevestigingssysteem. Deze kunststof strip zorgt er niet 

alleen voor dat de panelen makkelijk te bevestigen 

zijn, ook worden ze automatisch horizontaal uitgelijnd. 

Hiermee wordt tot wel 20% installatietijd bespaard.

Types Keltic en Centric 

kunnen zowel horizontaal 

als verticaal gemonteerd 

worden

25jr.

garantie

Specifieke materiaaleigenschappen
Densiteit    990 kg/m3

Gewicht     9,4 kg/m2

Breuksterkte    30 MPa

Elasticiteitsmodulus   4500 MPa

Vochtgehalte bij verzending  7,5 %

Uitzetting*    0,25 %

*Verandering in afmeting bij een relatieve luchtvochtigheid 

tussen 50 en 90 %.

geve lbek led ingspane len
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Toebehoren

Koppel- en startprofielen

De aansluiting tussen 2 panelen wordt gemaakt met 

een speciaal voor elk type ontworpen koppelprofiel. 

Deze zijn in dezelfde kleur verkrijgbaar als het paneel 

zelf. Daarnaast zijn er speciale startprofielen waarop 

het eerste paneel gemonteerd moet worden. 

Hoek- en eindprofielen

De hoek- en eindprofielen worden eenvoudig in elkaar 

geklikt. De zichtzijdes van de profielen zijn in dezelfde 

kleur leverbaar als de panelen. 

Voor het afwerken van de naden en hoeken bij de 

ongelakte panelen Façawood worden stroken van 

hetzelfde materiaal geleverd. 

Correctielak 

Lichte beschadigingen aan het oppervlak kunnen 

worden bijgewerkt met de hiervoor bestemde 

correctielak.

Onderhoudsset

Voor een optimale bescherming is het advies om de 

panelen één keer per jaar te reinigen. Hiervoor is een 

speciaal onderhoudsset beschikbaar. Deze is tevens 

geschikt om zichtbaar vuil op een eenvoudige manier 

te verwijderen.  Op www.facapanel.nl kunt u de 

reiningsvoorschriften downloaden.

Ringnagels 

Voor het bevestigen van de panelen zijn er speciale  

ringnagels van roestvrijstaal beschikbaar. Deze hebben 

een platte kop van 8 mm doorsnede en een minimale 

lengte van 25 mm of 30 mm, afhankelijk van het type 

Façapanel dat gemonteerd wordt. De nagels zijn niet 

zichtbaar omdat deze door het volgende paneel bedekt 

worden. De ringnagels kunnen los per doos of op rol 

ten behoeve van een schiethamer geleverd worden.

7

Ringnagels

 

Koppeprofielen

 

Onderhoudsset

Correctielak

 

Hoekprofielen
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Façawood®

Façawood zijn panelen die na verloop van tijd op een 

natuurlijke wijze verweren. De panelen zijn gelijk aan 

Façapanel maar zijn echter niet voorzien van een grond- 

en acrylaatlak. Elementen krijgen zo de kans hun sporen 

na te laten op de ongelakte panelen. Het resultaat is 

een natuurlijk verweerde gevel. Dat de panelen niet zijn 

gelakt, doet geen afbreuk aan de eigenschappen. 

Façawood is een product van hoge kwaliteit. De 

panelen zijn vochtbestendig en hebben een hoge trek- 

en breuksterkte. Voor Façawood geldt een kwaliteits-

garantie van 10 jaar.

De ongelakte panelen is standaard leverbaar in het type 

Terranic. 

8

   Façawood

Verweringsproces
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Afmetingen

Hoogtetabel

Onderstaande tabel geeft de bereikte hoogte aan bij het gebruik van 1 tot en met 20 panelen.

Nordic/Terranic/Texwood/Keltic/Centric Pacific
Aantal rijen hoogte in mm hoogte in mm

1 298 197
2 577 369
3 856 541
4 1135 713
5 1414 885
6 1693 1057
7 1972 1229
8 2251 1401
9 2530 1573
10 2809 1745
11 3088 1917
12 3367 2089
13 3646 2261
14 3925 2433
15 4204 2605
16 4483 2777
17 4762 2949
18 5041 3121
19 5320 3293
20 5599 3465

Nordic /Terranic/Texwood/ Keltic/Centric Pacific
Lengte 3660 mm 3660 mm
Breedte 300 mm 200 mm
Dikte 9,5 mm 9,5 mm

Verwerking en opslag

Façapanel kan eenvoudig worden gezaagd met 

standaard gereedschap voor houtbewerking. Gebruik 

wel een fijntandige hand- of elektrische zaag. Schuur, 

indien noodzakelijk, de kopse kanten met fijn 

schuurpapier. Lichte beschadigingen aan het oppervlak 

kunnen worden bijgewerkt met hiervoor bestemde 

correctielak. Façapanel dient binnenshuis vochtvrij 

worden opgeslagen op vlakke pallets. 
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type Nordic

type Pacific

type Terranic

type Keltic

type Centric

type Texwood
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Montage van Façapanel is eenvoudig maar moet wel 

volgens de voorschriften gedaan worden. Bij enige 

twijfel omtrent de uitvoering van de hierna vermelde 

voorschriften, dient contact te worden opgenomen 

met Plastica. Het niet volgen van deze voorschriften 

heeft verval van de garantie ten gevolge. 

Montagevoorschriften
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Façapanel®

Startprofiel types Nordic, Terranic, Texwood Keltic en Centric

Dampdichte/dampdoorlatende folie

Het binnenspouwblad dient aan de binnenzijde te 

worden voorzien van een dampdichte folie. Tevens een 

dampdoorlatende folie aanbrengen aan de buitenzijde 

van het isolatiemateriaal (zie ook de tekeningen op de 

volgende pagina’s).

Kopse kanten

De kopse kanten van de panelen moeten worden 

voorzien van een vochtwerende primer of correctielak 

(m.u.v. Façawood).

Regelwerk

Façapanel panelen worden gemonteerd op een ver-

ticaal regelwerk waarvan de maximale h.o.h. afstand 

450 mm bedraagt. De regels dienen voldoende 

breed te zijn (±.60 mm).

Ventilatie

Om condensvorming achter de panelen te voorkomen 

is het noodzakelijk een volledige doorgaande ventilatie-

ruimte van minimaal 20 mm te creëren. 

Startprofiel type Pacific VENTILATIE

MAX. 450 MM

KOPPELPROFIEL

MIN. 20 MM

Bevestiging 

Façapanel panelen worden bevestigd door middel 

van ringnagels van roestvrijstaal, met een platte kop 

van 8 mm doorsnede en een minimale lengte van 25 

mm. De montage van de Façapanel panelen gebeurt 

van beneden naar boven, waarbij het eerste paneel 

minimaal 150 mm boven het maaiveld geplaatst dient 

te worden. Begin met de bevestiging van het startprofiel 

over de gehele lengte en zorg dat dit profiel waterpas 

staat. Plaats het eerste paneel in het profiel en bevestig 

het tegen de regels. De panelen van de types Nordic, 

Terranic, Texwood, Keltic en Centric worden op ca. 10 

mm van de bovenzijde genageld. Voor het type Pacific 

is dit 15 mm.  De nagels zullen door het volgende 

paneel bedekt worden.
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koppelprofiel type Nordic

koppelprofiel type Pacific

koppelprofiel type Terranic

koppelprofiel type Keltic

koppelprofiel type Centric

koppelprofiel type Texwood

Naden

De aansluiting tussen twee panelen wordt gemaakt 

met een speciaal voor elk type ontworpen koppelprofiel 

in dezelfde kleur als het paneel. Dit profiel wordt niet 

op het regel werk, maar in het midden tussen de regels 

toegepast (zie ook de afbeelding op pagina 12). Het is 

van belang de koppelprofielen voldoende maar niet te 

hard aan te drukken.

Types Nordic, Terranic, Texwood, Keltic en Centric

Plaats het koppelprofiel over het uiteinde van het 

paneel tot tegen de pinnetjes aan de binnenzijde van 

dit profiel. Deze pinnetjes zorgen voor het opvangen 

van de eventuele uitzetting van de Façapanel panelen. 

De types Keltic en Centric kunnen ook als verticaal 

paneel worden toegepast. Bij verticale toepassing dient 

dubbele belatting te worden toegepast om ventilatie te 

garanderen. De be- en ontluchtingsopeningen dienen 

minimaal 20 mm diep te zijn. Ventilatielatten zijn niet 

toegestaan.

Type Pacific

Voordat het profiel geplaatst kan worden moet aan 

de achterzijde ± 20 mm van de LevelockTM strip 

weggeknipt worden. Plaats het koppelprofiel over het 

uiteinde van het paneel tot tegen de pinnetjes aan 

de binnen zijde van dit profiel. Deze pinnetjes zorgen 

voor het opvangen van de eventuele uitzetting van de  

Façapanel panelen.  
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ventilatie
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ventilatie

Façapanel

LevelockTM  

strip

Ringnagel

Façapanel

Ringnagel

1. Façapanel

2. Regelwerk minimaal 20 mm

3. Dampdoorlatende folie

4. Isolatie

5. Dampdichte folie

Verticale doorsnede 

1

2

3

4

5

Horizontale doorsnede binnenhoek

1. Façapanel

2. Regelwerk minimaal 20 mm

3. Dampdoorlatende folie

4. Isolatie

5. Dampdichte folie

Horizontale doorsnede buitenhoek

1

2

3

4

5

1. Façapanel

2. Regelwerk minimaal 20 mm

3. Dampdoorlatende folie

4. Isolatie

5. Dampdichte folie

1
2
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5

1. Façapanel

2. Regelwerk minimaal 20 mm

3. Dampdoorlatende folie

4. Isolatie

5. Dampdichte folie

Horizontale doorsnede koppel/eindprofiel
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Hoek - en eindprofielen

Façapanel hoek- en eindprofielen bestaan uit twee 

delen, male en female, en worden eenvoudig in elkaar 

geklikt.

Buitenhoek

Bij een buitenhoek wordt eerst profiel [2]  op het houten 

regelwerk gemonteerd. Na montage van de Façapanel 

panelen wordt profiel [1] in profiel [2] geklikt. Monteer 

de panelen niet voorbij de markeringen welke op de 

profielen staan aangegeven.

Voor de buitenhoeken komt profiel [1] aan de zichtzijde 

in dezelfde kleur als de panelen. Profiel [2] komt niet in 

het zicht en is onbehandeld.

Binnenhoek

Bij een binnenhoek wordt eerst profiel [1] gemonteerd 

en na montage van de Façapanel panelen wordt 

profiel [2] geplaatst. Houdt ook hier rekening met de 

markeringen op de profielen.

Voor de binnenhoeken komt profiel [2] aan de zichtzijde 

in dezelfde kleur als de panelen. Profiel [1] komt niet in 

het zicht en is onbehandeld.

Eindprofiel

Voor de eindprofielen geldt hetzelfde principe en zijn 

profielen [3] en [4] aan de zichtzijde gekleurd.

Hoekprofiel (male)

1

Hoekprofiel (female)

2

Eindprofiel (male)

3

Eindprofiel (female)

4



Chaletbouw
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Vanwege de uitstraling en uitstekende eigenschappen 

wordt Façapanel veel toegepast in de chaletbouw. Een 

extra aandachtspunt bij de montage is om te zorgen 

voor voldoende ventilatie. 
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ventilatie

 

1. Façapanel

2. Regelwerk minimaal 20 mm

3. Dampdoorlatende folie

4. Isolatie

5. Dampdichte folie

m
in

. 5
0 

m
m

m
in

. 5
0 

m
m

ventilatie

ve
nt

ila
tie

20
 m

m

start min. 150 mm 

boven het maaiveld

20 mm

plafondovers
tek

1 2 3 4 5

Doorsnede Pacific
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Ventilatie boven kozijn 
op staanders 
minimaal 50 mm

1. Façapanel

2. Regelwerk minimaal 20 mm

3. Dampdoorlatende folie

4. Isolatie

5. Dampdichte folie

Horizontale regel 
t.p.v. kozijn

Ventilatie onder kozijn 
op staanders 
minimaal 50 mm

Doorsnede Texwood inclusief ventilatieprofiel

Ventilatieprofiel
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Kozijnen in de chaletbouw worden van buitenaf 

over de Façapanel panelen geplaatst, waardoor de 

doorgaande ventilatie wordt onderbroken. Dit in 

tegenstelling tot kozijnen in de reguliere woning- en 

utiliteitsbouw. 

Voor de chaletbouw is het daarom belangrijk om 

tussen het regelwerk en het kozijn een ventilatieruimte 

van minimaal 50  mm aan te houden. stelkozijn
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De montagevoorschriften van Façapanel zijn ook 

van toepassing op Façawood, met uitzondering van 

het onderdeel naden en hoeken zoals hieronder 

omschreven. 

Naden en hoeken

Om de verticale naden en hoeken af te werken, 

zijn stroken Façawood beschikbaar die op de 

gewenste breedte gezaagd kunnen worden. Deze zijn 

samengesteld uit hetzelfde materiaal.

Montagevoorschriften

Façawood®
geve lbek led ingspane len
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1

2

3

4

5

Horizontale doorsnede binnenhoek

1. Façawood

2. Regelwerk minimaal 20 mm

3. Dampdoorlatende folie

4. Isolatie

5. Dampdichte folie

Horizontale doorsnede buitenhoek

1

2

3

4

5

1. Façawood®

2. Regelwerk minimaal 20 mm

3. Dampdoorlatende folie

4. Isolatie

5. Dampdichte folie

1

2

3

4

5

1. Façawood®

2. Regelwerk minimaal 20 mm

3. Dampdoorlatende folie

4. Isolatie

5. Dampdichte folie
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