SOLUSI TERBAIK PENGGANTI KAYU

Tersedia di:

Indah seperti kayu asli
Hemat waktu dan biaya
Anti rayap
Dapat digergaji
Mudah dipasang
Tahan api
Tahan cuaca
100% bebas asbes

Indah Seperti Kayu Asli
Teknologi inovatif dari Swiss
memberikan produk ini tekstur jati
dengan corak random dan serat
kayu natural dari kandungan fiber
selulosa.

Mudah Dipasang
Conwood tidak mengandung pasir
silika dan dibentuk berlapis seperti
kayu asli sehingga mudah dipasang
dengan alat sederhana seperti
gergaji tangan dan bor, dan tidak
rentan retak seperti fiber semen
biasa.

Tahan Lama

Conwood Plank adalah produk multifungsi dari teknologi
inovatif yang menjadikan produk ini tidak mudah retak dan
patah. Conwood Plank 8’’ dapat dipasang dengan lebih cepat
karena mudah dipotong dengan gergaji tangan. Produk ini
adalah solusi bagi anda yang ingin tampilan indah dari
kayu asli dan tetap hemat waktu dan biaya.

Material yang bisa digunakan sebagai rangka:
- Rangka kayu 40 mm x 75 mm dilapisi anti
rayap dan sudah kering sempurna.
- Rangka metal profil C 75 x 45 x 2.3
2 3 mm.
mm
- Rangka metal stud galvanis dengan tebal
0.75 mm.

Pastikan diberi overlap 3 cm dengan
membuat tanda. Lalu pasang papan
selanjutnya dan disekrup seperti pada
gambar
gambar.

Siapkan rangka dengan jarak 40
4 x 40 cm.
Untuk area sambungan panel, buatlah
rangka ganda agar titik penyekrupan
penyekkrupan bisa
di lakukan pada jarak 22.55 cm da
ari tepian
dari
panel.

Lapisan water repellent pada
produk ini menjadikannya tahan
terhadap cuaca dan komposisi
semen melindungi produk ini dari
rayap dan api.

Keterangan
Keterangan

Warna

Tebal(cm.)

Lebar(cm.)

Plain
Textured

Natural
Natural

0.8
0.8

20
20

Lakukan oversink
oversinnk sedalam 4 mm, lalu gunakan
sekrup tappingg no. 8 panjang 1,5” (tipe SDS)
krup minimum 2,5 cm dari
dan pasang sek
sekrup
panel
ujung panel.
Area sekrup bisa didempul dengan tile grout
(bahan pengisi nat keramik) kemudian
diamplas dan di sikat kawat.

Panjang(cm.)

Tambahkan rangka pada area
sambungan dan buat sudut potongan 45
derajat dan diberi jarak 0,5-1 cm lalu isi
dengan sealant PU.
PU Tunggu sampai
kering lalu diamplas halus, hingga rata
dengan permukaan.

Berat(kg./Buah)

305
305

6.7
6.7

Untuk pengecatan, Conwood Plank 8’’ dapat
dicat langsung dengan menggunakan cat
“waterbased” sebanyak 2 atau 3 lapis.
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