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HET MATERIAAL
RIWOOD is een circulaire biocomposiet op basis 
van rijstvlies, post-production kunststof en cal-
ciet, een reststroom afkomstig uit de productie 
van drinkwater. RIWOOD is uitermate duurzaam 
en weerbestendig. 

Het CP-gevelbekledingsassortiment van RI-
WOOD is eenvoudig te verwerken, hiervoor kan 
standaard houtverwerkingsgereedschap worden 
gebruikt. 

RIWOOD VS. TRADITIONEEL HOUT
In tegenstelling tot hout wordt RIWOOD rijst-
composiet niet gekenmerkt door de volgende 
aspecten:
• Oppervlakteverkleuring door chemische ont-

leding 
• Geen uitloging (bloeden) en geen harsafschei-

ding 
• Dikte- noch breedtezwel 
• Scheurvorming, versplintering 
• Waterabsorptie
• Capillaire werking op zaagsneden

CP SYSTEEMCOMPONENTEN

CP95S (gevelpaneel)
Breedte: 128 mm
Werkende breedte: 105 mm

CP140S (gevelpaneel)
Breedte: 177,1 mm
Werkende breedte: 150 mm

CP280S (gevelpaneel)
Breedte: 332,4 mm
Werkende breedte: 307 mm

KAT50.50 (hoekprofiel)
Breedte: 50 mm
Hoogte: 50 mm

Startclip & schroeven
RVS
Dacromat

LKR 38.25 (montageprofiel)
Breedte: 38 mm
Hoogte: 13 mm

2.ALGEMEEN
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VOORAF
Wij raden u aan om deze verwerkingsvoorschrif-
ten aandachtig door te lezen voordat u start met 
de verwerking van de RIWOOD CP-gevelpane-
len. De actuele bouwwetgeving prevaleert altijd 
boven dit document. De leverancier kan niet 
aansprakelijk gesteld worden bij calamiteiten of 
schades die veroorzaakt zijn door onjuiste monta-
ge. Het wordt sterk aanbevolen om de montage 
uit te laten voeren door gekwalificeerde applica-
teurs.

Het is noodzakelijk om de materialen 24 uur voor 
verwerking te laten acclimatiseren.

Gevelpanelen uit RIWOOD rijstvliescomposiet 
hebben een beperkte uitzettingscoëfficiënt van 
ongeveer 2,0 mm per m1  bij 40° temperatuur-
verschil. Om de uitzetting te waarborgen is het 
noodzakelijk om expansieruimte tussen de uitein-
den aan te houden, zodat het paneel voldoende 
vrijheid heeft om uit te kunnen zetten. De juiste 
grootte van de montagegaten is hierbij belangrijk, 
de grootte hiervan is afhankelijk van de condities 
en temperatuur gedurende de verwerking van 
RIWOOD-gevelbekleding. De minimaal aan te 
houden expansieruimte wordt hieronder in een 
tabel indicatief weergegeven.

4.INSTALLATIE
VOORBEREIDING 
Onze RIWOOD-gevelbekleding wordt verwerkt 
op een achterconstructie van hout of RI-
WOOD-montageprofielen, welke uit gerecyclede 
grondstoffen worden vervaardigd. Hierbij dient 
de actuele regelgeveling zoals het Bouwbesluit 
en Europese regelgeving nagevolgd te worden.

De bevestigingswijze van de profielen is van 
cruciaal belang. In dit stadium van de verwerking 
is het belangrijk om de montage op de juiste 
wijze uit te voeren, waarbij de montageprofie-
len schoon, glad en genivelleerd moeten zijn om 
een vlakke constructie te realiseren voordat de 
CP-panelen worden aangebracht. 

OPMERKING 
De verwerking van RIWOOD CP-panelen dient 
bij voorkeur door gekwalificeerd gevelapplica-
teurs uitgevoerd te worden. De constructie wordt 
onder verantwoording van de gevelapplicateurs 
gerealiseerd.

ACHTERCONSTRUCTIE
De CP gevelpanelen kunnen zowel horizontaal als 
verticaal gemonteerd worden, afhankelijk van het 
gewenste eindresultaat. Het montageprofiel moet 
in lijn met de panelen aan de achterconstructie 
bevestigd worden.

De lengtewerking van RIWOOD-panelen op 
basis van rijstvlies is alleen gebaseerd op ther-
mische uitzetting. De luchtvochtigheid en water 
hebben hier geen invloed op.

3.OPSLAG
De verpakkingsfolie dient direct bij aanlevering 
verwijderd te worden om schimmel en broei te 
voorkomen. Het materiaal moet te allen tijden 
horizontaal en vlak ondersteund, met een maxi-
male hartafstand van 30 cm, opgeslagen worden. 
Er mag geen dampdichte beschermfolie worden 
aangebracht om vervorming en vlekken van het 
materiaal te voorkomen.

Plaatsing montageprofielen voor horizontale montage

Plaatsing balken voor verticale montage.
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RICHTLIJNEN
Omdat de RIWOOD panelen in hoge mate water 
en vochtbestendig zijn, is het noodzakelijk dat de 
gevel aan de achterzijde geventileerd wordt. Ge-
durende de verwerking of tijdens installatie van 
de achterachterconstructie is het noodzakelijk om 
expansieruimte te creëren. Om de luchtcirculatie 
te garanderen en vochtopbouw te reduceren, 
is het noodzakelijk om minimaal 20 mm aan te 
houden.

Bij het realiseren van de achterconstructie dient 
het totale systeemgewicht in acht te worden ge-
nomen, alsmede de hoge mate van waterdamp-
bestendigheid. Vanwege gelijkende eigenschap-
pen kan bovenstaande verwerking gehanteerd 
worden indien er kunststof montageprofielen 
gebruikt worden.

De volgende richtlijnen moeten worden aange-
houden voor de achterliggende constructie:
• De montagepanelen moeten door middel van 

schroeven of ankers aan de gevel bevestigd 
worden.

• Verwerking kan zowel horizontaal als verti-
caal, in tegenstelde richting tot de panelen.

• Maximale afstand tussen de achterregels be-
draagt 400 mm, de montageprofielen waarop 
de gevelbekleding gemonteerd wordt, 300 
mm.

• Controleer voor de verwerking of de monta-
geprofielen waterpas geinstalleerd zijn.

• Eventuele oneffenheden kunnen met kunst-
stof keggen opgevuld worden.

• De achterconstructie en de afstanden van de 
achterconstructie zijn niet alleen afgestemd 
op CP-panelen, maar ook op de dikte van de 
gevelisolatie. 

• Zorg ervoor dat de montageprofielen dusda-
nig gemonteerd worden zodat er expansie-
ruimte van minimaal 20 mm onstaat tussen 
de binnenzijde van het CP-gevelpaneel en de 
muur.

• Een dubbele achterconstructie is de beste 

oplossing om koudebruggen te voorkomen. In 
dat geval moet de totale dikte van de ach-
terconstructie gelijk zijn aan de dikte van de 
gevelisolatie en de ventilatieruimte.

• Als de thermische isolatie exeptioneel dik is, 
kan de achterconstructie ook gemonteerd 
worden met ankers aan de constructiemuur.

• De volledige constructie moet een vlak, strak 
en waterpas geheel zijn voordat de gevelpa-
nelen gemonteerd worden.

Het is raadzaam om voorafgaand aan de verwer-
king een bouwprofessional te raadplegen om ad-
vies te vragen betreffende de dampschermen en 
bevestigingswijze van de montageprofielen aan 
het pand voordat de achterconstructie geplaatst 
wordt.

VENTILATIE ACHTER GEVELBEKLEDING
Vanwege de hoge diffusieweerstand van 
RIWOOD-materiaal is het noodzakelijk om de 
achterzijde van de gevelbekleding goed te laten 
ventileren. De ventilatieruimte achter de bekle-
ding moet minimaal 20 mm bedragen, dat geldt 
zowel voor de boven en onderzijde, als aan de 
achterkant.

Paneel
Maximale over-
spanning van de 
balken (axiaal)

CP95 300 mm
CP140 300 mm
CP280 300 mm
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VERWERKING VAN DE CP-PANELEN
De standaard gereedschappen voor houtbewerking kunnen gebruikt worden voor de verwerking van 
RIWOOD panelen.

EXPANSIERUIMTE
De ruimte aan de uiteinden van de gevelpanelen vangen de thermische uitzetting op. Bij de RIWOOD 
rijstvliescomposiet bedraagt de uitzetting 1 mm per m1 bij 10 graden temperatuurverschil. Daarom 
is het noodzakelijk dat er voldoende ruimte voor uitzetting in de lengterichting aangehouden wordt 
en het materiaal vrij kan werken. Bijvoorbeeld, een paneellengte van 3000 mm heeft ongeveer 6 mm 
expansieruimte nodig, 3 mm aan weerszijden. 

OVERSTEK
De maximale overstek vanaf het schroefgat bedraagt 50 mm.

ZAGEN, SLIJPEN, BOREN EN FREZEN
Het verwerken van RIWOOD rijstvliescomposiet verschilt niet significant van het verwerken van hout. 
De panelen kunnen worden gezaagd en gefreesd in lengte- en breedterichting. Ook boren en bitjes 
voor hout kunnen gebruikt worden. RIWOOD panelen mogen alleen geschuurd worden in de lengte-
richting. Afhankelijk van de gewenste oppervlaktestructuur is schuurkorrel 24 tot 60 aanbevolen. Een 
lichtere schuurkorrel zou alleen gebruikt mogen worden bij het verwijderen van harde vervuiling.

VERLIJMING
De RIWOOD panelen kunnen aan elkaar en op andere oppervlaktes verlijmd worden. Het materiaal 
laat zich middels PU-lijm bevestigen. Bij de keuze voor lijm dient u rekening te houden met thermi-
sche uitzettingsmogelijkheden die het materiaal nodig heeft.
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HORIZONTALE MONTAGE VAN DE CP-GEVELPANELEN
Bij de horizontale montage van de panelen begint men vanaf de onderzijde. De verwerking start met 
positioneren van de startclips op de reeds gemonteerd montageprofielen. Haak het eerste CP-paneel 
achter de montageclips die aangebracht zijn op de montageprofielen en klik deze voorzichting naar 
beneden.

Afwatering bij horizontale verwerking

Plaatsing clip bij eerste paneel

CP STARTCLIP, horizontale bevestiging
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BELANGRIJK 
Gebruik uitsluitend RVS-schroeven voor de montage van RIWOOD gevelpanelen. De geadviseerde 
schroefmaat is 3,5x30 mm. Gebruik schroeven voorzien van een kop met een vlakke onderzijde. Be-
vestig de schroef eerst volledig en draai deze dan een kwartslag terug (handvast), zodat het paneel bij 
grote temperatuursverschillen kan uitzetten.

AANDACHTSPUNT
Controleer of het CP-paneel, nadat deze handvast is aangedraaid, voldoende ruimte heeft om hori-
zontaal te kunnen bewegen. Deze controle zou na elk gemonteerd paneel uitgevoerd moeten wor-
den.

Zodra het eerste paneel is gemonteerd, kan het volgende paneel van bovenaf geplaatst worden en 
met schroeven op de kruizing van het CP-montageprofiel en achterprofiel. Deze werkwijze wordt bij 
ieder paneel herhaald. Gedurende de montage is het belangrijk om continue te controleren of alle 
verwerkingstappen correct zijn uitgevoerd conform onderstaande tekening.

Het paneel moet vrij kunnen uit-
zetten en krimpen, de schroeven 
dienen handvast aangedraaid te 
worden.

Het CP paneel moet in beide richtingen in de lengte kunnen werken.

Fixatie CP95/CP140 paneel - zijzicht

7



LET OP: CP280 GEVELPANELEN HEBBEN EEN ENIGSZINS AFWIJKENDE PROCEDURE!
De verwerking van de CP280 verloopt enigszins anders dan bij de CP95 en CP140 panelen. Om de 
stabiliteit van het paneel te verhogen is de achterzijde in het midden voorzien an een extra rib. Deze 
rib moet gehaakt worden over een CP-startclip aan het montageprofiel, zoals onderstaande afbeel-
ding weergeeft. De onderlinge afstand tussen de eerste en de opvolgende clip bedraagt hier onge-
veer 155 mm. Bij de anderen is deze afstand 310 mm.

Middenhaak CP280S paneel

CP-startclip en CP280S paneel
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VERTICALE MONTAGE VAN DE CP95 EN CP140 GEVELPANELEN
Het startpunt van de verticale montage kan zowel links als rechts zijn. Daarna worden de CP-start-
clips gepositioneerd en gefixeerd aan achterconstructie. 

Vervolgens wordt het eerste CP-paneel achter de clips gehaakt en de eerste schroef voor de bo-
venzijde kan aangebracht worden op het punt waar het CP-paneel en de achterconstructie elkaar 
kruizen. De eerste schroef fixeert het paneel, de overige schroeven bieden het paneel de ruimte 
voor thermische werking gedurende grote temperatuurverschillen. De overige schroeven moeten 
gecentreerd aangebracht worden op de achterconstructie en handvast worden aangedraaid, zodat de 
panelen vrij kunnen werken.

BELANGRIJK 
Gebruik uitsluitend RVS-schroeven voor de montage van RIWOOD gevelpanelen. De geadviseerde 
schroefmaat is 3,5x30 mm. Bevestig de schroef eerst volledig en draai deze dan terug tot handvast, 
zodat het paneel bij grote temperatuursverschillen kan uitzetten.

Plaatsing CP clips bij verticale montage

Fixatie aan regels/latten met schroeven zodat het paneel in de lengte kan werken
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Zodra het eerste paneel is gemonteerd, kan het volgende paneel van bovenaf geplaatst worden met 
schroeven. Deze werkwijze wordt bij ieder paneel herhaald. Gedurende de montage is het belangrijk 
om frequent te controleren of alle verwerkingstappen correct zijn uitgevoerd conform onderstaande 
tekening. 

We willen nogmaals benadrukken dat het paneel vrij moet kunnen uitzetten en dat de schroeven 
handvast aangedraaid moeten zijn.

LET OP: VERTICALE MONTAGE CP280
De verwerking van de CP280 verloopt enigszins anders dan bij de CP95 en CP140 panelen. Om de 
stabiliteit van het paneel te verhogen is de achterzijde in het midden voorzien an een extra rib. Deze 
rib moet gehaakt worden over een CP-startersclip aan het montageprofiel, zoals onderstaande afbeel-
ding weergeeft. De onderlinge afstand tussen de eerste tot de volgende clip bedraagt hier ongeveer 
155 mm. Bij de anderen is deze afstand 310 mm.

Installatie van de opvolgende CP panelen bij een verticale montage.
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MONTAGE VAN HOEKPROFIELEN
Het hoekprofiel uit ons RIWOOD assortiment, KAT50.50 is aan te bevelen voor hoekafwerking van 
de gevelbekleding. De hoekprofielen kunnen direct aan het CP-paneel bevestigd worden met RVS 
schroeven. Om de thermische materiaaluitzetting op te vangen dient er 3 mm overmaats voorge-
boord en vervolgens slechts handvast aangedraaid te worden. 

Afwerking met KAT50.50 profiel
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5.AANVULLEND
• Bij levering dient het materiaal direct een kwaliteitscontrole te ondergaan.
• Voor buitentoepassing adviseren wij geen langere lengtes dan 360 cm te gebruiken.
• Voor binnentoepassing adviseren wij geen langere lengtes dan 600 cm te gebruiken.
• De rijstvliescomposiet gevelbekleding is uitsluitend voor decoratieve toepassing.
• Bevestiging aan daklijsten, raamdorpels of kozijnen moet zodanig worden uitgevoerd dat het in-

dringen van regenwater voorkomen wordt. Hierbij moet wederom rekening gehouden worden met 
de thermische uitzetting van RIWOOD.

• RIWOOD rijstvliescomposiet zet uit bij warmte. Voldoende expansieruimte op hoeken en uitein-
den moet in acht genomen worden. Afhankelijk van de temperatuur tijdens installatie, paneeltype 
en paneellengte.

• De afstand tussen paneeleinde en het bevestigingspunt mag niet meer bedragen dan 50 mm.
• De afstand tussen de schroef en het bevestigingspunt moet minimaal 15 mm zijn.
• Het is verboden om composietmateriaal te verbranden. Uw leverancier biedt de mogelijkheid het 

restmateriaal na de levenscyclus in te leveren voor recycling en herverwerking. Vraag vooraf naar 
de voorwaarden!

VERZORGING
Doordat het materiaal in de massa gekleurd is en 
daarnaast zeer weerbestendig is, is het een uiter-
mate onderhoudsarm materiaal. Door het perio-
diek te reinigen kan men een levenlang genieten 
van de RIWOOD gevelbekleding.

REINIGING
Iedere vorm van vervuiling kan eenvoudig met 
water en een zachte borstel gereinigd worden. 
Een mild reinigingsmiddel is aanbevolen in een 
max. oplossing van 10% voor de hardnekkigere 
vervuilingen zoals vetten of wijn. Test de gekozen 
reinigings methode eerst op een onopvallende 
plek.Diepe plekken kunnen lastig gereinigd wor-
den, het is dan beter om het materiaal licht op te 
schuren met schuurpapier(korrel 100-120). 

6.ONDERHOUD
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