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Stiho metselprofiel
Algemene richtlijnen

Voor de productie van metselprofielen wordt geconditioneerd vurenhout gebruikt. Dit hout wordt
gevingerlast en gelamineerd tot een metselprofiel. Dit gebeurt volgens de KOMO voorschriften om een
continue hoogwaardige kwaliteit te kunnen garanderen.
Omgevings- en weersomstandigheden en onjuiste opslag kunnen invloed hebben op de kwaliteit van een
metselprofiel. Wanneer je onderstaande richtlijnen hanteert, zorg je voor behoud van de kwaliteit van het
metselprofiel.
Opslag van metselprofielen
Hanteer een metselprofiel als gereedschap. Ruim een metselprofiel na gebruik altijd op. Laat deze niet op
een steiger of een betonnen-, zand- of grasondergrond liggen. Een metselprofiel kan dan namelijk vocht
opnemen met vervorming tot gevolg.
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Verwijder direct na ontvangst van de metselprofielen de verpakkingsbanden en keer de bovenste laag.
Zorg altijd voor een stabiele opslag op een vlakke ondergrond. Gebruik hiervoor regels van gelijke
dikte en plaats deze onder de kop en in het midden van het deel. Bij metselprofielen langer dan
300cm plaats je twee regels tussen de twee buitenste regels.
Sla de metselprofielen droog op, in een goed geventileerde ruimte en vermijd direct zonlicht.
Hierdoor voorkom je aantrekken van vocht of eenzijdig uitdrogen.
Dek de metselprofielen die je niet gebruikt altijd af. Gebruik hiervoor underlayment-platen en plaats
deze buiten onder afschot. Wij adviseren je hiervoor geen (dek)zijl te gebruiken.
Verwijder eventuele cementresten en spijkers wanneer je gebruikte metselprofielen op wilt opslaan.
Stapel de metselprofielen met tussenliggende latten van gelijke dikte en plaats deze altijd boven
elkaar. Houd ca. 1cm ruimte aan tussen de onderlinge metselprofielen.

Kwaliteit
Wanneer je de richtlijnen volgt, zal het metselprofiel zijn kwaliteit behouden. Een metselprofiel is een
natuurproduct en kan na gebruik enigszins vervormen. Mocht dit het geval zijn, sla het metselprofiel dan
op volgens bovengenoemde richtlijnen. In de meeste gevallen zal het metselprofiel zich snel weer vormen
tot de oorspronkelijke rechte staat.
Reclamaties op vervorming of delamineren kunnen wij enkel in behandeling nemen wanneer de
richtlijnen voor gebruik en opslag zijn nageleefd.

