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HOUTEN TAPPEN

VOORDELEN

Vellingkant
Vergemakkelijkt het plaatsen ervan.

Nerf in de lengterichting
Om de richting van de nerf van het hout 

te respecteren en te volgen en om te zorgen 
voor een perfecte afwerking.

Hoogte 10 mm

Diameter 10 mm of 12 mm

Cumaru

Thermo-es

Lariks

Garapa

Kebony®

Massaranduba

Accoya®

Doussié

Padouk

Afrormosia

Ipé

Merbau

Leverbaar in vele houtsoorten
Er is een groot aantal tappen leverbaar in exotisch, harshoudend of aangepast hout voor planken van elke houtsoort, en dat zorgt voor een perfecte 
en hoogwaardige afwerking.
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PU D
4

GEBRUIK
De houten tappen van NÖVLEK® zorgen voor een prachtige en perfecte afwerking van terrassen, 
gevelbekledingen en timmerwerk, zonder opvallende schroeven. 

De tap moet zodanig worden geplaatst dat de richting van de nerf van het hout wordt gevolgd. 
De afgeschuinde rand vergemakkelijkt het plaatsen van de tap in het gat.

Laat de tap 2 tot 3 mm 
uitsteken
Laat de tap 2 tot 3 mm uitsteken 
boven het oppervlak, dan kunt u ze 
eenvoudig afzagen of afhakken voor 
een onberispelijke afwerking en een 
naadloze tap.
De ideale boordiepte is 7 mm.

Afzagen of afhakken 

Voor een naadloze overgang tussen de 
tap en de oppervlak van de planken 
moet de tap worden afgezaagd met 
een tapzaag (flexibele Japanse zaag) 
of worden afgehakt met een perfect 
geslepen houtbeitel. U moet de tap 
afzagen of afhakken in de richting van 
de nerf van het hout van de tap.

Een perfect resultaat

Een goede kwaliteit van het werk en 
de afwerking en het in acht nemen van 
de plaatsingsinstructies zorgen voor 
een perfect en duurzaam resultaat.

PU D4-lijm

De tappen moeten worden gelijmd met 
een houtlijm met polyurethaan (PU) D4 
(NF EN 204).

1
Boren en frezen

2
Vastschroeven

3
Lijmen

en plaatsen

4
Afzagen of 
afhakken 

Hout is een natuurlijk materiaal: naargelang de soort en de 
herkomst kunnen met name de kleur, de aders, de nerven en 
de structuur verschillen.

Er wordt aangeraden om alleen op 
het uiteinde van de tap een beperkte 
hoeveelheid PU-lijm aan te brengen 
om te voorkomen dat er lijm uit het gat 
komt doordat de lijm uitzet tijdens 
het drogen.
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