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Multiplaat Werkendam B.V.
E-mail algemeen:

info@multiplaatwerkendam.nl

Web:

www.multiplaatwerkendam.nl

Telefoon:

0183 – 50 19 40

Telefax:

0183 – 67 86 40

Directie :
Marcel Vlot:

Commercie :
Pascal van de Goor:

m.vlot@multiplaatwerkendam.nl
06 – 23 61 60 30

p.vandegoor@multiplaatwerkendam.nl
06 – 23 61 59 62

Ton Leijtens:

t.leijtens@multiplaatwerkendam.nl
06 – 12 95 26 04

Chris Rengers:

chris.rengers@hetnet.nl
06 – 28 57 99 57

Dimitri Versluis:

d.versluis@multiplaatwerkendam.nl
06 – 19 46 82 67

Bedrijfsleider:
Michel Kemp:

m.kemp@multiplaatwerkendam.nl

Ons kantoor is geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur van maandag tot en met vrijdag.
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INDEX

HOOFDSTUK 1
BUITENTOEPASSINGEN
OKOUME MULTIPLEX
OKOUME MULTIPLEX FSC®
OKOUME MULTIPLEX GARANT 10 JAAR
OKOUME MULTIPLEX GARANT 15 JAAR
OKOUME MULTIPLEX SUPERGARANT 30 JAAR
OKOUME MULTIPLEX GEGROEFD 10 JAAR
MAHONIE MULTIPLEX GARANT 20 JAAR
BRUYZEEL OKOUME GARANT 10 JAAR
BRUYNZEEL HECHTHOUT 20 JAAR
BRUYNZEEL REGINA MAHONIE 10 JAAR
MDF MEDITE EXTERIEUR 10 JAAR
MDF MEDITE TRICOYA 50 JAAR
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Okoumé multiplex door en door

INDEX

Kwaliteit
B/BB
Over okoumé hout kan nog worden verteld dat het door de fijnnervigheid en het relatief lage soortelijk
gewicht, als multiplexplaat uitstekend kan worden gezaagd, gefreesd, geschroefd en gespijkerd. Door de
fijne structuur van de houtvezel laat het plaatoppervlak zich met slechts enkele verfbehandelingen perfect
afwerken.
Verlijming
WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur
Afmetingen
2150 x 950/1000
2500 x 1220 mm
3100 x 1530 mm

40 mm
4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 en 40 mm
4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 en 40 mm

Gewicht
ca. 500 kg/m3
KOMO
KOMO-gecertificeerd

CE Markering
CE-2+

Overig
De plaat is geschikt voor buitentoepassing volgens NEN 3278. Volgens BRL-norm 1705 voldoet dit product
aan toepassing 1- klasse D. Gebruiksgebied 1-2-3-6-9-11.
Toepassing
Het aantal toepassingen is enorm, zowel voor binnen als buiten is het uitstekend geschikt. Bij buitentoepassing moeten de platen ten alle tijden voorzien worden van een correcte montage en afwerking.
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Okoumé multiplex FSC®

Kwaliteit
B/BB

INDEX

Over okoumé hout kan nog worden verteld dat het door de fijnnervigheid en het relatief lage soortelijk
gewicht, als multiplexplaat uitstekend kan worden gezaagd, gefreesd, geschroefd en gespijkerd. Door de
fijne structuur van de houtvezel laat het plaatoppervlak zich met slechts enkele verfbehandelingen perfect
afwerken.
Verlijming
WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur
Afmetingen
2150 x 950/1000
2500 x 1220 mm
3100 x 1530 mm

40 mm
4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 en 40 mm
4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 en 40 mm

Gewicht
ca. 500 kg/m3
KOMO
KOMO-gecertificeerd

CE Markering
CE-2+

FSC®
Dit okoumé triplex heeft het FSC-keurmerk

Overig
De plaat is geschikt voor buitentoepassing volgens NEN 3278.
Volgens BRL-norm 1705 voldoet dit product aan toepassing 1- klasse D. Gebruiksgebied 1-2-3-6-9-11.
Toepassing
Het aantal toepassingen is enorm, zowel voor binnen als buiten is het uitstekend geschikt. Bij buitentoepassing moeten de platen ten alle tijden voorzien worden van een correcte montage en afwerking.
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Okoumé garantie multiplex (10 jaar)

Kwaliteit
B/BB

INDEX

Over okoumé hout kan nog worden verteld dat het door de fijn nervigheid en het relatief lage soortelijk
gewicht, als multiplexplaat uitstekend kan worden gezaagd, gefreesd, geschroefd en gespijkerd. Door de
fijne structuur van de houtvezel laat het plaatoppervlak zich met slechts enkele verfbehandelingen perfect
afwerken.
Verlijming
WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur
Afmetingen
2150 x 950/1000
2500 x 1220 mm
3100 x 1530 mm

40 mm
4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 en 40 mm
4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 en 40 mm

Gewicht
ca. 500 kg/m3
KOMO
KOMO-gecertificeerd

CE Markering
CE-2+

FSC®
Ook leverbaar met het FSC-keurmerk

Overig
De plaat is geschikt voor buitentoepassing volgens NEN 3278.
Volgens BRL-norm 1705 voldoet dit product aan toepassing 1- klasse D. Gebruiksgebied 1-2-3-6-9-11.
Voor uitgebreide garantievoorwaarden en het verwerkingsvoorschrift verwijzen wij u naar het betreffende
garantiecertificaat.
Toepassing
Het aantal toepassingen is enorm, zowel voor binnen als buiten is het uitstekend geschikt. Bij buitentoepassing moeten de platen ten alle tijden voorzien worden van een correcte montage en afwerking.
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Okoumé garantie multiplex (15 jaar)

Kwaliteit
B/BB

INDEX

Over okoumé hout kan nog worden verteld dat het door de fijn nervigheid en het relatief lage soortelijk
gewicht, als multiplexplaat uitstekend kan worden gezaagd, gefreesd, geschroefd en gespijkerd. Door de
fijne structuur van de houtvezel laat het plaatoppervlak zich met slechts enkele verfbehandelingen perfect
afwerken.
Verlijming
WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur
Afmetingen
2150 x 950/1000
2500 x 1220 mm
3100 x 1530 mm

40 mm
4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 en 40 mm
4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 en 40 mm

Gewicht
ca. 500 kg/m3
KOMO
KOMO-gecertificeerd

CE Markering
CE-2+

FSC®
Ook leverbaar met het FSC-keurmerk

Overig
De plaat is geschikt voor buitentoepassing volgens NEN 3278.
Volgens BRL-norm 1705 voldoet dit product aan toepassing 1- klasse D. Gebruiksgebied 1-2-3-6-9-11.
Voor uitgebreide garantievoorwaarden en het verwerkingsvoorschrift verwijzen wij u naar het betreffende
garantiecertificaat.
Toepassing
Het aantal toepassingen is enorm, zowel voor binnen als buiten is het uitstekend geschikt. Bij buitentoepassing moeten de platen ten alle tijden voorzien worden van een correcte montage en afwerking.

WWW.MULTIPLAATWERKENDAM.NL

TEL: 0183 - 50 19 40

PAGINA - 8 - VAN 98

Okoumé super garant® (30 jaar)

Kwaliteit
B/BB

INDEX

Supergarant® is de ‘Rolls-Royce’ onder de okoumé triplexplaten. Aan de productie van dit hoogwaardige
triplex wordt uiterst veel zorg besteed. Speciaal geselecteerde okoume fineren worden gebruikt voor zowel
de binnenlagen als voor de dekfineren.
Verlijming
WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur
Afmetingen
2150 x 950/1000
2500 x 1220 mm
3100 x 1530 mm

40 mm
4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 en 40 mm
4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 en 40 mm

Gewicht
ca. 500 kg/m3
KOMO
KOMO-gecertificeerd

CE Markering
CE-2+

FSC®
Ook leverbaar met het FSC-keurmerk

Overig
De plaat is geschikt voor buitentoepassing volgens NEN 3278.
Volgens BRL-norm 1705 voldoet dit product aan toepassing 1- klasse D. Gebruiksgebied 1-2-3-6-9-11.
30 jaar fabrieksgarantie
Voor uitgebreide garantievoorwaarden en het verwerkingsvoorschrift verwijzen wij u naar het betreffende
garantiecertificaat.
Toepassing
Het aantal toepassingen is enorm, zowel voor binnen als buiten is het uitstekend geschikt. Bij buitentoepassing moeten de platen ten alle tijden voorzien worden van een correcte montage en afwerking.
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Okoumé multiplex garant gegroefd (10 jaar)

Kwaliteit
A/B

INDEX

Okoumé multiplex met door en door geselecteerde fineren. Groefafstand 110 mm, diepte 4,2 mm en
groefbreedte 9 mm. Altijd voorzien van een T/G aan de langszijde.
Verlijming
WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur
Afmeting
2500 x 1220 mm

9 mm

Gewicht
ca. 500 kg/m3
KOMO
KOMO-gecertificeerd

CE Markering
CE-2+

FSC®
Ook leverbaar met het FSC-keurmerk

Overig
De plaat is geschikt voor buitentoepassing volgens NEN 3278.
Volgens BRL-norm 1705 voldoet dit product aan toepassing 1- klasse D. Gebruiksgebied 1-2-6-9-19.
10 jaar fabrieksgarantie
Voor uitgebreide garantievoorwaarden en het verwerkingsvoorschrift verwijzen wij u naar het betreffende
garantiecertificaat.
Toepassing
Door de goede eigenschappen van de plaat, is het met alle gereedschappen prima te bewerken. Bij buitentoepassing moeten de platen ten alle tijden voorzien worden van een correcte montage en afwerking.
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Mahonie multiplex garant (20 jaar)

Kwaliteit
A/B

INDEX

Jumbo FSC® Select Mahonie heeft geschuurde A-kwaliteit Sipo of Sapeli dekfineren met gevoegde Okoumé
binnenfineren. Toepassing voor binnen- en buitenwerk. Zeer geschikt voor blank lakwerk.
Verlijming
WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur
Afmeting
2500 x 1220 mm

4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 en 18 mm

Gewicht
ca. 500 kg/m3
KOMO
KOMO-gecertificeerd

CE Markering
CE-2+

FSC®
FSC-keurmerk

Overig
De plaat is geschikt voor buitentoepassing volgens NEN 3278, volgens BRL-norm 1705 voldoet dit product
aan toepassing 1- klasse D. Gebruiksgebied 1-2-3-6-9-11.
20 jaar fabrieksgarantie
Voor uitgebreide garantievoorwaarden en het verwerkingsvoorschrift verwijzen wij u naar het betreffende
garantiecertificaat.
Toepassing
Bij buitentoepassing moeten de platen ten alle tijden voorzien worden van een correcte montage en
afwerking.
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Bruynzeel okoume garant (10 jaar)

Kwaliteit
AB/B geschuurde dekfineren, zeer fraai

INDEX

Bruynzeel Garant® is een zeer hoge kwaliteit okoumétriplex met mooie vrijwel foutvrije dekfineren en een
opbouw uit speciaal geselecteerde binnenfineren zonder gaps en overlaps. Aan de productie van dit
hoogwaardige triplex wordt uiterst veel zorg besteed.
Verlijming
WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur
Afmetingen
2500 x 1220 mm
3100 x 1530 mm

4- 6- 8- 10- 12- 15- 18- 22- 25- 30- 35 en 40 mm
4- 6- 8- 10- 12- 15- 18- 22- 25- 30- 35 en 40 mm

Gewicht
ca. 500 kg/m3
CE-markering
CE-2+

FSC®
De producent is FSC-gecertificeerd

Overig
Volgens BRL-norm 1705 voldoet dit product aan toepassing 1- klasse D. Gebruiksgebied 1-2-3-6-9-11.
Toepassing
Uitermate geschikt voor gebruik in buitentoepassingen, gevelbekleding, wanden en luifels, maar ook voor
toepassing in de jachtbouw. Door de goede eigenschappen van de plaat, is het met alle gereedschappen
prima te bewerken. Bij buiten-toepassing moeten de platen ten alle tijden voorzien worden van een
correcte montage en afwerking.
10 jaar fabrieksgarantie, mits voldaan aan de verwerkingsvoorschriften.
Voor uitgebreide garantievoorwaarden en het verwerkingsvoorschrift verwijzen wij u naar het betreffende
garantiecertificaat.

WWW.MULTIPLAATWERKENDAM.NL

TEL: 0183 - 50 19 40

PAGINA - 12 - VAN 98

Bruynzeel hechthout (20 jaar)

Kwaliteit
I/II of A/B geschuurde dekfineren, 1,5 mm voor schuren. Zichtwerk-kwaliteit.
I = fineer uit 1 stuk, geen knoestjes, spleetjes, ruwheid en weinig kleurcontrast.
II = fineer uit 1 stuk of verlijmd zonder overlap, kleine oneffenheden zijn toegestaan, ruwheid niet.

INDEX

Hechthout® van Bruynzeel is de hoogste kwaliteit okoumétriplex met foutloze dekfineren en een opbouw
uit speciaal geselecteerde hele, gestoomde fineren. Hierdoor heeft de plaat geen open gebreken. Aan de
gehele productie van dit hoogwaardige triplex wordt uiterst veel zorg besteed en geschiedt onder KOMOkeurmerk en op verzoek ook met Lloyds (maritiem) certificaat.
Verlijming
WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur
Afmetingen
2500 x 1220 mm
3100 x 1530 mm

4- 5- 6- 8- 10- 12- 15 en 18 mm (22 en 25 mm op aanvraag)
10- 12- 15 en 18 mm

Gewicht
ca. 500 kg/m3
CE-markering
CE-2+

FSC®
De producent is FSC-gecertificeerd

Toepassing
Uitermate geschikt voor gebruik in buitentoepassingen, gevelbekleding, wanden en luifels, maar ook voor
toepassing in de jachtbouw. Door de goede eigenschappen van de plaat, is het met alle gereedschappen
prima te bewerken. Bij buiten-toepassing moeten de platen ten alle tijden voorzien worden van een
correcte montage en afwerking. Ook transparant af te werken.
20 jaar fabrieksgarantie, mits voldaan aan de verwerkingsvoorschriften.
Voor uitgebreide garantievoorwaarden en het verwerkingsvoorschrift verwijzen wij u naar het betreffende
garantiecertificaat.
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Bruynzeel regina mahonie (10 jaar)

Kwaliteit
I/II of A/B geschuurde dekfineren, 1,5 mm voor schuren. Zichtwerk-kwaliteit.
I = fineer uit 1 stuk, geen knoestjes, spleetjes, ruwheid en weinig kleurcontrast.
II = fineer uit 1 stuk of verlijmd zonder overlap, kleine oneffenheden zijn toegestaan, ruwheid niet.

INDEX

Regina is mahonietriplex van Bruynzeel met gestoomde, foutloze Sapeli mahonie dekfineren. Opgebouwd
uit gestoomde okoumé fineren uit één stuk zonder gaps en overlaps. Aan de productie van dit
hoogwaardige triplex wordt uiterst veel zorg besteed.
Verlijming
WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur
Afmetingen
2500 x 1220 mm
3100 x 1530 mm

4- 7- 10- 12- 15- 18- 22 en 25 mm (18 mm uit voorraad)
10- 12- 15 en 18 mm

Gewicht
ca. 500 kg/m3
CE-markering
CE-2+

FSC®
De producent is FSC-gecertificeerd

Overig
Volgens BRL-norm 1705 voldoet dit product aan toepassing 1- klasse D. Gebruiksgebied 1-2-3-6-9-11.
Toepassing
Uitermate geschikt voor gebruik in buitentoepassingen, gevelbekleding, wanden en luifels, maar ook voor
toepassing in de jachtbouw. Door de goede eigenschappen van de plaat, is het met alle gereedschappen
prima te bewerken. Bij buiten-toepassing moeten de platen ten alle tijden voorzien worden van een
correcte montage en afwerking.
10 jaar fabrieksgarantie, mits voldaan aan de verwerkingsvoorschriften.
Voor uitgebreide garantievoorwaarden en het verwerkingsvoorschrift verwijzen wij u naar het betreffende
garantiecertificaat.
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MDF exterieur (10 jaar)

Kwaliteit
Exterior

INDEX

Mdf exterior wordt gebruikt als vervanger van massief hout en multiplex in niet zelfdragende constructies.
Alle hout en houtproducten reageren op vocht. Ook Medite exterior. Door het speciaal samengestelde
polyuretaanhars en het gepatendeerde productieproces dat wordt toegepast bij de vervaardiging van
Medite Exterior, verkrijgt de plaat verbeterde eigenschappen voor gebruik onder veeleisende omstandigheden.
Verlijming
Exterieur
Afmetingen
2440 x 1220 mm
3050 x 1220 mm

4- 6- 9- 12- 15- 18- 22 en 25 mm
4- 6- 9- 12- 15- 18- 22 en 25 mm

Gewicht
ca. 730 kg/m3
CE-markering
CE-4

FSC®
De producent is FSC-gecertificeerd

Toepassing
De platen zijn geschikt voor puivullingen, luifels, overkappingen, serres, boeiboorden, tuinmeubilair,
reclameborden, speeltuintoestellen, verkeersborden, geprofileerde deurpanelen. schuttingen en
omheiningen,kiosken,scheepskajuiten.
10 jaar fabrieksgarantie, mits voldaan aan de verwerkingsvoorschriften.
Voor uitgebreide garantievoorwaarden en het verwerkingsvoorschrift verwijzen wij u naar het betreffende
garantiecertificaat.
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MDF Medite tricoya (50 jaar)

Kwaliteit
Extreem duurzaam 50 jaar garant.

INDEX

Medite Tricoya is een MDF plaat - FSC gecertificeerd - waarbij de gebruikte vezels geacetyleerd zijn. Dat wil
zeggen dat de vezels een specifiek proces ondergaan: de structuur van het hout veranderd waardoor het
niet meer reageert op direct contact met water. Tevens wordt de dimensionale stabiliteit van de plaat
enorm verbeterd.
Verlijming
Exterieur
Afmeting
2440 x 1220 mm

9- 12- 15 en 18 mm

CE-markering
CE-4

FSC®
De producent is FSC-gecertificeerd

Overig
De plaat kan gezaagd, bewerkt en gebruikt worden op dezelfde manier als de andere Medite MDF
producten. Conventionele, watergedragen lakken kunnen gebruikt worden voor het afwerken van de plaat.
Aangezien Medite Tricoya een lager houtvochtgehalte heeft dan normaal MDF en op een andere manier
water absorbeert, kan dit invloed hebben op de geschiktheid en uithardingstijd van sommige lijmen.
Geschikte verlijmingen voor MediteTricoya zijn PU, Epoxy, PRF en EPI lijmen.
Gebruik altijd RVS bevestigingen en hang en sluitwerk AISI type 304 en 316 of A2 en A4(EN10088-1)
kwaliteit indien mogelijk. Medite Tricoya wordt verwacht te voldoen aan brandklasse Euroklasse D volgens
de nieuwe Europese classificaties.
Toepassing
Dakranden, buitenluiken, uilenborden, geveldecoratie etc.
50 jaar fabrieksgarantie, mits voldaan aan de verwerkingsvoorschriften.
Voor uitgebreide garantievoorwaarden en het verwerkingsvoorschrift verwijzen wij u naar het betreffende
garantiecertificaat.
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INDEX

HOOFDSTUK 2
DEURPLATEN
ALDO OKOUME - ALUPLEX
ALDO OKOUME - ALULIGHT®
SILVERPAINT® - ALUPLEX
SILVERPAINT® MULTIPLEX
OKOUME MULTIPLEX
HARDWOOD MULTIPLEX
TRICOYA SANDWICH PLATEN
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ALDO Okoume massief ALUplex

Kwaliteit
B/BB

INDEX

Door-en-door infreesbare okoumé platen met geïntegreerde aluminium lagen die zowel voor stabiliteit als
voor vochtwering zorgen. Aluplex deurplaten zijn tot iedere afmeting of deur vorm terug te zagen,
aangezien geen rekening behoeft te worden gehouden met randhout, koker of vulling.
Verlijming
WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur
Afmetingen
2150 x 950 mm
2500 x 1220 mm

2350 x 950 mm
3000 x 1250 mm

2350 x 1100 mm

40 mm en 54 mm tot 68 mm
40 mm en 54 mm tot 68 mm

Gewicht
ca. 500 kg/m3
KOMO
Non KOMO en KOMO

CE-markering
CE-2+

FSC®
Ook leverbaar met het FSC-keurmerk

Vormstabiliteit
Klasse II

vervorming 0-4 mm toegestaan

Overig
De plaat is geschikt voor buitentoepassing volgens NEN-EN 636-3. Volgens BRL-norm 1705 voldoet dit
product aan toepassing 1- klasse D. Gebruiksgebied 6.
Er wordt 10 jaar garantie gegeven tegen bovenmatig kromtrekken en op de lijmverbindingen.
Voor uitgebreide garantievoorwaarden en het verwerkingsvoorschrift verwijzen wij u naar het betreffende
garantiecertificaat. Let op de kleurstelling t.a.v. de vormstabiliteits-klasse. (m.n. donkere kleuren)
Toepassing
Deuren.
Bij buitentoepassing moeten de platen ten alle tijden voorzien worden van een correcte afwerking.
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ALDO Okoume AluLight®

Kwaliteit
B/B

INDEX

De infreesbare dekplaten zijn opgebouwd uit AluPlex® met een dikte van minstens 13 mm. Tussen stijlen
en dorpels wordt als rompvulling een XPS plaat toegepast met een dichtheid van ca. 30kg/m3. Het XPS is
vol vlaks D4-verlijmd met de dekplaten.
Verlijming
WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur
Afmetingen
2150 x 950 mm
2350 x 1100 mm

2350 x 950 mm
2500 x 1220 mm

40 mm en 54 mm tot 68 mm
40 mm en 54 mm tot 68 mm

KOMO
KOMO-gecertificeerd

CE-markering
CE-2+

FSC®
Ook leverbaar met het FSC-keurmerk

Vormstabiliteit
Klasse II

vervorming 0-4 mm toegestaan

CERTIFICERING
BGS- beoordelingsgrondslag deurrompen volgens SKH-NR. 002 analoog aan de BRL- norm 0803-deuren
Overig
Stijlen en dorpels van 100% okoume multiplex, rondom 150 mm breed. Glasopeningen toegestaan tot
maximaal 25% van het totale deuroppervlak.
10 jaar fabrieksgarantie gegeven op de lijmverbinding en tegen bovenmatig kromtrekken.
Voor uitgebreide garantievoorwaarden en het verwerkingsvoorschrift verwijzen wij u naar het betreffende
garantiecertificaat. Let op de kleurstelling t.a.v. de vormstabiliteits klasse. (m.n. donkere kleuren)
Toepassing
Deuren.
Bij buitentoepassing moeten de platen ten alle tijden voorzien worden van een correcte afwerking.
WWW.MULTIPLAATWERKENDAM.NL
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Silverpaint® - Alu FSC® 10jaar

INDEX

Kwaliteit
Door en door berken triplex met grijze paintfilm van 200 gr/m2. De 2 geïntegreerde 0,3 mm aluminium
lagen zorgen voor stabiliteit als voor vochtwering, waardoor de kans op kromtrekken vrijwel nihil is.
Verlijming
WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur
Afmetingen
2150 x 950 mm

2350 x 1050 mm

2350 x 950 mm

2500 x 1250 mm

40 mm

Gewicht
ca. 700 kg/m3
CE-markering
CE-2+

FSC®
FSC-gecertificeerd

Vormstabiliteit
Klasse II

vervorming 0-4 mm toegestaan

Overig
Een deurplaat voorzien van groeven valt niet onder de garantievoorwaarden voor wat betreft het
kromtrekken. Dit is ook sterk af te raden i.v.m. dwars fineren. De garantie op lijmverbindingen blijft wel
intact.
10 jaar fabrieksgarantie op de lijmverbinding en tegen bovenmatig kromtrekken.
Voor uitgebreide garantievoorwaarden en het verwerkingsvoorschrift verwijzen wij u naar het betreffende
garantiecertificaat.
Toepassing
Deuren.
Bij buitentoepassing moeten de platen ten alle tijden voorzien worden van een correcte afwerking.
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Silverpaint® deur FSC® (10 jaar)
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Kwaliteit
Door en door berken triplex met grijze paintfilm van 200 gr/m2. Voordelen van de paintfilm: een gladde
laag waardoor geen doortekening van de onderliggende fineerlagen is te zien. Een uitstekende hechting
van de verf. Voorgronden is niet nodig: dus aanzienlijke besparing op verfkosten, arbeidsloon én
onderhoudskosten.
Verlijming
WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur
Afmetingen
2150 x 950 mm

2150 x 1000 mm

2500 x 1250 mm

40 mm

Gewicht
ca. 680 kg/m3
CE-markering
CE-2+

FSC®
FSC-gecertificeerd

Vormstabiliteit
Klasse II

vervorming 0-4 mm toegestaan

Overig
Voor alle plaatmateriaal in buitentoepassing geldt: (gezaagde) randen en kanten dichten met randsealer en zorgen voor een goede ventilatie en onderhoud voor een langere levensduur van
het plaatmateriaal.
10 jaar fabrieksgarantie
Voor uitgebreide garantievoorwaarden en het verwerkingsvoorschrift verwijzen wij u naar het betreffende
garantiecertificaat.
Toepassing
Deuren.
Bij buitentoepassing moeten de platen ten alle tijden voorzien worden van een correcte afwerking.
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Okoume multiplex deurplaten

Kwaliteit
B/BB

INDEX

Okoumé multiplex door en door. Tweezijdig gaaf en gesloten okoumé dekfineer, praktisch foutvrij,
uitstekend geschuurd. Nauwkeurig gekalibreerd. Vrijwel gesloten okoumé binnenfineren, minimale
gaps/overlaps toegestaan.
Verlijming
WBP - overeenkomstig NEN-EN 314-2 klasse 3 exterieur
Afmetingen
2150 x 950 mm
2500 x 1220 mm

2350 x 950 mm
3100 x 1530 mm

2150 x 1000 mm

2350 x 1000 mm

40 mm
40 mm

Gewicht
ca. 500 kg/m3
KOMO
Non KOMO en KOMO

CE Markering
CE 2+

FSC®
Ook leverbaar met het FSC-keurmerk

Vormstabiliteit
n.v.t.
Overig
Leverbaar in tweezijdig 80 μ wit . Geen vormstabiliteit garantie van toepassing.
Toepassing
Deuren.
Door de goede eigenschappen van de plaat, is deze prima te bewerken met alle gereedschappen. Bij
buitentoepassing moeten de platen ten alle tijden voorzien worden van een correcte afwerking.
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Hardwood multiplex deurplaten

Kwaliteit
BB/CC

INDEX

Verlijming
WBP overeenkomstig EN 314-2 klasse 2 (beschut buiten)
Afmetingen
2150 x 950/1000 mm

2440 x 1220 mm

40mm

Gewicht
ca. 650 kg/m3
KOMO
Non KOMO
CE Markering
CE 2+
Vormstabiliteit
n.v.t.
Overig
Leverbaar in tweezijdig 80 μ wit. Geen vormstabiliteit garantie van toepassing
Toepassing
Deuren.
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Tricoya® Sandwich platen (t.b.v. bossingpanelen)

INDEX

T.B.V. Bossingpanelen Medite Tricoya® 2 x 9 mm Tricoya met PUR schuim 35 kg/m3
Totale dikte in mm
Dikte min.32 – max.40 mm
Dikte min.41 – max.54 mm
Dikte min.55 – max.62 mm
Dikte min.63 – max.89 mm

Schuimdikte
min.14 – max.22 mm
min.23 – max.36 mm
min.37 – max.44 mm
min.45 – max.71 mm

Afmetingen: 2440 x 1220 mm / 3050 x 1220 mm niet gekantrecht en onbehandeld
T.B.V. Bossingpanelen Medite Tricoya® 2 x 12 mm Tricoya met PUR schuim 35 kg/m3
Totale dikte in mm
Dikte min.38 – max.46 mm
Dikte min.47 – max.60 mm
Dikte min.61 – max.68 mm
Dikte min.69 – max.95 mm

Schuimdikte
min.14 – max.22 mm
min.23 – max.36 mm
min.37 – max.44 mm
min.45 – max.71 mm

Afmeting: 2440 x 1220 mm niet gekantrecht en onbehandeld

 Dikte tolerantie +/- 1,5 mm
 Vulling schuim 35 kg/m3
 Garantie 25 jaar op het materiaal
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INDEX

HOOFDSTUK 3
SCHILDERKLAAR BUITENTOEPASSING
OKOUME MULTIPLEX WIT
OKOUME GARANTIE MULTIPLEX WIT
OKOUME SUPER GARANT PAINT 30 JAAR
OKOUME PAINT FSC® 10 JAAR
DOOL PAINT GARANT 10 JAAR (FSC®)
SILVERPAINT GARANT 10 JAAR FSC®
DOOL PAINT GARANT 10 JAAR FSC®
I-PAINT FSC®

SCHILDERKLAAR BINNENTOEPASSING
POPULIEREN MULTIPLEX WIT
MDF PRIMED
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Okoumé multiplex 2 zijden wit

Kwaliteit
B/BB

INDEX

Okoumé multiplex tweezijdig voorzien van een fabrieksmatig aangebracht witte grondverflaag van
80 μ/ 80 μ, of extra dikke grondverflaag 140 μ/ 80 μ. De platen zijn direct af te lakken, de achterzijde kan
onbehandeld blijven.
Verlijming
WBP overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur
Afmetingen
2150 x 950 mm
2150 x 1000 mm
2500 x 1220 mm
3100 x 1530 mm

40 mm
40 mm
10- 12- 15- 18- 22- 25- 30 en 40 mm
10- 12- 15- 18- 22- 25- 30 en 40 mm

Gewicht
ca. 500 kg/m3
KOMO
KOMO-gecertificeerd

CE-markering
CE-2+

FSC®
Non FSC en FSC-gecertificeerd leverbaar

Overig
De plaat is geschikt voor buitentoepassing volgens NEN 3278. Volgens BRL-norm 1705 voldoet dit product
aan buitentoepassing klasse B,F en J. Aanbrengen definitieve afwerklaag in een buitentoepassing direct na
montage.
Toepassing
Het aantal toepassingen is enorm, zowel voor binnen als buiten is het uitstekend geschikt. Aan de gevel,
luifels, boeiboorden, dakkapellen, in kozijnen etc.
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Okoumé garantie 2 zijden wit (10 jaar)

Kwaliteit
B/BB

INDEX

Speciaal geselecteerde okoumé fineren voor binnenfineren als dekfineren. Beide zijden voorzien van een
fabrieksmatig aangebracht grondverflaag 80 μ/ 80 μ, of extra dikke grondverflaag 140 μ/ 80 μ. De platen
zijn direct af te lakken, de achterzijde kan onbehandeld blijven.
Verlijming
WBP overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur
Afmetingen
2150 x 950 mm
2150 x 1000 mm
2500 x 1220 mm
3100 x 1530 mm

40 mm
40 mm
10- 12- 15- 18- 22- 25- 30 en 40 mm
10- 12- 15- 18- 22- 25- 30 en 40 mm

Gewicht
ca. 500 kg/m3
KOMO
KOMO-gecertificeerd

CE-markering
CE-2+

FSC®
Non FSC en FSC-gecertificeerd leverbaar

Overig
De plaat is geschikt voor buitentoepassing volgens NEN 3278. Volgens BRL-norm 1705 voldoet dit product
aan toepassing 1- klasse B, F en J. Gebruiksgebied 1-2-3-6-9-11.
Aanbrengen definitieve afwerklaag in een buitentoepassing binnen 3 weken.
Voor uitgebreide garantievoorwaarden en het verwerkingsvoorschrift verwijzen wij u naar het betreffende
garantiecertificaat.
Toepassing
Het aantal toepassingen is enorm, zowel voor binnen als buiten is het uitstekend geschikt.
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Okoumé supergarant paint® (30 jaar)

Kwaliteit
B/BB

INDEX

Een door en door geselecteerde okoumé multiplex, aan beide zijden voorzien van een direct overschilderbare 200 grams witte melamine filmlaag. De platen zijn direct af te lakken, de achterzijde kan
onbehandeld blijven.
Verlijming
WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur
Afmetingen
2500 x 1220 mm
3100 x 1530 mm

10 - 12 - 15 en 18 mm
10 - 12 - 15 en 18 mm

Gewicht
ca. 500 kg/m3
KOMO
KOMO-gecertificeerd

CE-markering
CE-2+

Overig
De plaat is geschikt voor buitentoepassing volgens NEN 3278. Volgens BRL-norm 1705 voldoet dit product
aan toepassing 1- klasse D, gebruiksgebied 1-2-3-6-9-11.
Aanbrengen definitieve afwerklaag in een buitentoepassing binnen 3 maanden.
30 jaar fabrieksgarantie
Voor uitgebreide garantievoorwaarden en het verwerkingsvoorschrift verwijzen wij u naar het betreffende
garantiecertificaat.
Toepassing
Het aantal toepassingen is enorm, zowel voor binnen als buiten is het uitstekend geschikt.
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Okoumé paint FSC® (10 jaar)

Kwaliteit
B/BB

INDEX

Een door en door geselecteerde okoumé multiplex, aan beide zijden voorzien van een direct overschilderbare 160 grams witte melamine filmlaag. De platen zijn direct af te lakken, de achterzijde kan
onbehandeld blijven
Verlijming
WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur
Afmetingen
2500 x 1220 mm
3100 x 1530 mm

10 - 12 - 15 -18 - 22 en 25 mm
10 - 12 - 15 -18 - 22 en 25 mm

Gewicht
ca. 500 kg/m3
KOMO
KOMO-gecertificeerd

CE-markering
CE-2+

FSC®
FSC-gecertificeerd

Overig
De plaat is geschikt voor buitentoepassing volgens NEN 3278. Volgens BRL-norm 1705 voldoet dit product
aan toepassing 1, klasse D, gebruiksgebied 1-2-3-6-9-11.
Aanbrengen definitieve afwerklaag in een buitentoepassing binnen 3 maanden.
5 jaar fabrieksgarantie
Voor uitgebreide garantievoorwaarden en het verwerkingsvoorschrift verwijzen wij u naar het betreffende
garantiecertificaat.
Toepassing
Luifels, dakoverstekken, boeiranden, aftimmerwerk zowel voor binnen als voor buiten.
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Dool paint garant (15 jaar) (uniprime)

INDEX

Kwaliteit
Opgebouwd uit duurzame rode hardhout fineren. Aan 2 zijden voorzien van een 363 grams lichtgrijze
toplaag waarin een primer is verwerkt. Deze platen zijn direct af te lakken, de achterzijde kan onbehandeld
blijven.
Verlijming
WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur
Afmeting
2500 x 1220 mm
2500 x 1220 mm
3100 x 1530 mm

10- 12- 15- 18 en 40 mm
4- 6- 8- 10- 12- 15- 18- 22- 25 en 40 mm
10- 12- 15 en 18 mm

FSC®
FSC®

Gewicht
ca. 650 kg/m3
KOMO
KOMO-gecertificeerd

CE-markering
CE-2+

FSC®
Non FSC en FSC-gecertificeerd leverbaar

Overig
De plaat is geschikt voor buitentoepassing volgens NEN 3278. Volgens BRL-norm 1705 voldoet dit product
aan toepassing 1, klasse D, gebruiksgebied 1-2-3-6-9-11.
Aanbrengen definitieve afwerklaag in een buitentoepassing binnen 4 weken.
15 jaar fabrieksgarantie
Voor uitgebreide garantievoorwaarden en het verwerkingsvoorschrift verwijzen wij u naar het betreffende
garantiecertificaat.
Toepassing
Luifels, dakoverstekken, boeiranden, aftimmerwerk zowel voor binnen als voor buiten.
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Silver paint+® (10 jaar)
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Kwaliteit
Op basis van KOMO gecertificeerd berken multiplex tweezijdig voorzien van een 200 gr/m2 grijze paintfilm.
De platen zijn direct af te lakken, de achterzijde kan onbehandeld blijven.
Verlijming
WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur
Afmetingen
2500 x 1250 mm
3000 x 1500 mm

9- 12- 15 en 18 mm
9- 12- 15 en 18 mm

Gewicht
ca. 680 kg/m3
KOMO
KOMO-gecertificeerd

CE-markering
CE-2+

FSC®
FSC-gecertificeerd

Overig
Bij toepassing van berken triplexachtige producten in vochtige situaties zijn de bevestigingsgaatjes en de
randafwerking bijzonder belangrijk, m.n. vanuit het esthetische oogpunt. Bij de juiste bewerking en
afwerking van de randen en eventuele gaps zullen vochtophopingen na verloop van tijd weer wegtrekken.
Aanbrengen definitieve afwerklaag in een buitentoepassing binnen 3 weken.
10 jaar fabrieksgarantie
Voor uitgebreide garantievoorwaarden en het verwerkingsvoorschrift verwijzen wij u naar het betreffende
garantiecertificaat.
Toepassing
Luifels, dakoverstekken, boeiranden, aftimmerwerk zowel voor binnen als voor buiten.
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Dool paint FSC® 10 jaar

INDEX

Kwaliteit
Op basis van KOMO gecertificeerd duurzame radiata houtfineren. Aan 2 zijden voorzien van een 350 grams
lichtgrijze toplaag waarin een primer is verwerkt. De platen zijn direct af te lakken, de achterzijde kan
onbehandeld blijven. Een definitieve randafwerking met een randsealer is bij gebruik in vochtige
omstandigheden noodzakelijk.
Verlijming
WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur
Afmeting
2500 x 1220 mm

10 - 12 - 15 en 18 mm

Gewicht
ca. 550 kg/m3
KOMO
KOMO-gecertificeerd

CE-markering
CE-2+

FSC®
FSC-gecertificeerd

Overig
De plaat is geschikt voor buitentoepassing volgens NEN 3278. Volgens BRL-norm 1705 voldoet dit product
aan toepassing 1, klasse D, gebruiksgebied 1-2-3-6-9-11.
Aanbrengen definitieve afwerklaag in een buitentoepassing direct na montage.
10 jaar fabrieksgarantie
Voor uitgebreide garantievoorwaarden en het verwerkingsvoorschrift verwijzen wij u naar het betreffende
garantiecertificaat.
Toepassing
Luifels, dakoverstekken, boeiranden, aftimmerwerk zowel voor binnen als voor buiten.
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i-paint® FSC®
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Kwaliteit
i-Paint is FSC-gecertificeerd loofhouttriplex aan beide zijden voorzien van een schilderklare paintfilm
(200 gr/m2). De paintfilm laat geen doortekening van de bovenste fineerlagen zien waardoor een strak
en glad eindresultaat verkregen wordt. Geschikt voor buitentoepassingen, maar let wel op een juiste
afwerking en onderhoud van de randen en gezaagde kanten (volledig dichten van gaps met een
randsealer). i-Paint® kenmerkt zich door een goede kwaliteit voor een gunstige prijs.
Verlijming
WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur
Afmetingen
2150 x 950/1000 mm
2500 x 1250 mm
3000 x 1500 mm

40 mm
9 - 12 - 15 - 18 en 40 mm
9 - 12 - 15 - 18 (niet in 40 mm)

Gewicht
ca. 680 kg/m3
CE-markering
CE-2+

FSC®
FSC-gecertificeerd

Overig
Bij toepassing van berken triplexachtige producten in vochtige situaties is de randafwerking bijzonder
belangrijk, m.n. vanuit het esthetische oogpunt.
Bij de juiste bewerking en afwerking van de randen en eventuele gaps zullen vochtophopingen na verloop
van tijd weer wegtrekken. Aanbrengen definitieve afwerklaag in een buitentoepassing direct na montage.
Toepassing
Luifels, dakoverstekken, boeiranden, aftimmerwerk zowel voor binnen als voor buiten.
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Populieren multiplex 2 zijden wit
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Kwaliteit
Interprime - light® is een lichtgewicht loofhout triplex, interieur verlijmd en rondom voorzien van een
fabrieksmatig aangebrachte grondverflaag. De plaat heeft een extra glad oppervlak door een speciaal
tweelaags verfprocédé en kan zo eenvoudig worden afgelakt. Interprime-light weegt ongeveer de helft
minder dan bijvoorbeeld meranti triplex. Dat scheelt bij een dikte van 18 mm al snel 15 kilo per plaat.
X TRA
De voorzijde is voorzien van een fabrieksmatig aangebrachte witte grondverflaag van 140µ. De achterzijde
is zeer lichtgrijs en 80µ.
Verlijming
MR - interieur verlijmd
Afmetingen
2500 x 1220 mm
3100 x 1530 mm

9- 12- 15- 18 en 22 mm
9- 12- 15- 18 en 22 mm

Gewicht
ca. 350 - 400 kg/m3
CE-markering
CE-4
PEFC
De producent is PEFC – gecertificeerd
Overig
Door de goede eigenschappen van de plaat, is het met alle gereedschappen prima te bewerken.
Toepassing
Het aantal toepassingen voor interieurgebruik is enorm.
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MDF board primed (V313)
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Kwaliteit
Hoge kwaliteits - MDF aan twee zijden gegrond, met een witte UV-primerlaklaag, geschikt voor
een uitstekende en zuinige schilderafwerking. MDF Prime® kan direct met lakverf (zowel op terpentine - als
op waterbasis) of latexverf (met geschikte primer) in de gewenste eindkleur afgewerkt worden.
Verlijming
Interieur / of uitgevoerd in V313 t.b.v. vochtige ruimtes binnen.
Afmetingen
2440 x 1220 mm
3050 x 1220 mm

10 - 12 - 16 en 18 mm
10 - 12 - 16 en 18 mm

Gewicht
ca. 750 kg/m3
CE-markering
CE-4
PEFC
De producent is PEFC-gecertificeerd
FSC®
Ook leverbaar met het FSC-keurmerk
Toepassing
Interieurbouw, meubelindustrie, etc.
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Algemene verwerkingsvoorschriften paint/prime plaatmateriaal
= Plaatmateriaal

= Weinig krimpend vulmiddel

= Laklaag

INDEX

= 10mm Voeg

• Zorg voor voldoende ventilatie aan de achterzijde van de panelen
• De scherpe kanten niet afschuinen maar afronden (r=3)
• Houd ruimte tussen de panelen voor onderhoud (afb. 1 - 2 en 5)
• Geen H profiel, maar een waterslag profiel (afb. 3)
• Geen verstek, maar rechte kanten met ruimte voor werking (afb. 1- 2 en 5)
• De kopse kanten 2x afwerken met een “randsealer”
kopse kant- 1x randsealer- 2x randsealer

• Gebruik RVS spijker- en schroeven ter voorkoming van roestvlekken
• Behandel schroef-, spijker- en niet gaten direct met een weinig
krimpend vulmiddel
• Voor de afwerking goed ontvetten, evt. licht schuren, randen en voorzijde in 1
of 2 lagen aflakken afhankelijk van opgave fabrikant.
WWW.MULTIPLAATWERKENDAM.NL
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INDEX

HOOFDSTUK 4
BINNENTOEPASSINGEN
MDF BOARD
MDF BOARD V313
SPAANPLAAT
BIOSPAN S0 P5
LAKBOARD WIT
ZACHTBOARD
HARDBOARD
HARDWOOD MULTIPLEX
POPULIEREN MULTIPLEX
BUIGTRIPLEX
BERKEN MULTIPLEX INTERIOR
BERKEN MULTIPLEX EXTERIOR
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MDF board

Kwaliteit

INDEX

100% Naaldhout
Geschuurd. MDF is een plaat van fijn vermalen houtvezels, waaraan lijm is toegevoegd. De platen worden
in droge toestand geperst. Door de hoge densiteit van MDF zijn de zaag- en freeskanten zeer glad af te
werken.
Verlijming
Interieur

platen voor binneninrichtingen

Afmetingen
2440 x 1220 mm
3050 x 1220 mm

3 - 4 - 6 - 9 - 12 - 15 - 16 - 18 - 22 - 25 - 30 en 38 mm
3 - 4 - 6 - 9 - 12 - 15 - 16 - 18 - 22 - 25 - 30 en 38 mm

Gewicht
ca. 600 kg/m3
CE-markering
CE-4

PEFC
De producent is PEFC-gecertificeerd

FSC®
Ook leverbaar met het FSC-keurmerk

Overig
Ook leverbaar in een brandvertragende hoge densiteit MDF
Toepassing
Interieurbouw, meubelindustrie, plakindustrie.
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MDF board V313

Kwaliteit
100 % Naaldhout

INDEX

Geschuurd. Vochtwerende hoge densiteit MDF voor gebruik in een vochtige omgeving. De plaat is zeer
goed freesbaar en heeft een lage formaldehyde emissieklasse. Om deze vochtwerende plaat te onderscheiden van normaal MDF is een groene pigmentering aangebracht. De zaag en freeskanten zijn goed glad
af te werken.
Verlijming
V313

platen voor binnen-inrichtingen

Afmetingen
2440 x 1220 mm
3050 x 1220 mm

9- 12- 15- 18- 22- 25 en 30 mm
9- 12- 15- 18- 22- 25 en 30 mm

Gewicht
ca. 600 kg/m3
CE-markering
CE-4
Overig
Leverbaar:

PEFC
De producent is PEFC-gecertificeerd

FSC®
Ook leverbaar met het FSC-keurmerk

2 zijden gemelamineerd wit sinasappel structuur (9 en 18 mm)
2 zijden primer wit glad

Toepassing
In vochtige ruimtes binnen.

WWW.MULTIPLAATWERKENDAM.NL

TEL: 0183 - 50 19 40

PAGINA - 39 - VAN 98

Spaanplaat E1

INDEX

Kwaliteit
Standard spaanplaat met geschuurde, fijne oppervlakte en sterk schroefbare kern. Kan veredeld worden
met papier, melamine, laminaat of lak. De plaat is goed freesbaar en heeft een lage formaldehyde-emissie
(E1 klasse).
Verlijming
Interieur P2

platen voor binneninrichtingen

Afmetingen
2500 x 1250 mm
3050 x 1250 mm

8 - 10 - 12 - 16 - 18 en 22 mm
8 - 10 - 12 - 16 - 18 en 22 mm

Gewicht
ca. 700 kg/m3
CE-markering
CE-4

PEFC
De producent is PEFC-gecertificeerd

FSC®
Ook leverbaar met het FSC-keurmerk

Overig
Er zijn 7 types spaanplaat gedefinieerd (NEN312)
P1: platen voor algemene toepassingen in droge omstandigheden
P2: Platen voor binneninrichtingen in droge omstandigheden
P3: Niet structurele platen voor vochtige omstandigheden
P4: Structurele platen voor droge omstandigheden
P5: Structurele platen voor vochtige omstandigheden
P6: Structurele platen voor industriële toepassingen in droge omstandigheden
P7: Structurele platen voor industriële toepassingen in vochtige omstandigheden

Ook leverbaar in:

-geplastificeerd wit / meubelpanelen wit
-brandvertragend
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BioSpan S0 P5

Kwaliteit
De BioSpan S0 P5 is een vochtwerende bouwplaat die geschikt is voor dragende toepassingen. De unieke
samenstelling van de BioSpan S0 P5 maakt dat zwelling en lineaire uitzetting bij vochtigheid tot een
minimum beperkt blijven.
De plaat is goed freesbaar en heeft een uitzonderlijk laag formaldehyde gehalte, vergelijkbaar met dat van
natuurlijk hout (<2 mg/100g droge stof). BioSpan S0 P5 is geschikt voor toepassingen in serviceklasse 2
(beperkt in temperatuur en luchtvochtigheid) en in biologische risicoklasse 1 en 2 van norm EN 335-3.
Verlijming
De BioSpan S0 P5 is een vochtwerende bouwplaat die geschikt is voor dragende toepassingen. De unieke
samenstelling van de BioSpan S0 P5 maakt dat zwelling en lineaire uitzetting bij vochtigheid tot een
minimum beperkt blijven.
Afmetingen
Op aanvraag

Dikte
11 - 12 - 15 - 18 en 22 mm

Gewicht
ca. 700 kg/m3
CE-markering
CE-2+

PEFC
De producent is PEFC-gecertificeerd

FSC®
Ook leverbaar met het FSC-keurmerk

Overig
Er zijn 7 types spaanplaat gedefinieerd (NEN312)
P1: platen voor algemene toepassingen in droge omstandigheden
P2: Platen voor binneninrichtingen in droge omstandigheden
P3: Niet structurele platen voor vochtige omstandigheden
P4: Structurele platen voor droge omstandigheden
P5: Structurele platen voor vochtige omstandigheden
P6: Structurele platen voor industriële toepassingen in droge omstandigheden
P7: Structurele platen voor industriële toepassingen in vochtige omstandigheden
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Lakboard wit
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Kwaliteit
Deze hardboardplaat bestaat uit geperste houtvezels en wordt fabrieksmatig voorzien van een witte
laklaag, waardoor het lakboard in diverse toepassingen direct kan dienen als afwerkplaat. De voorzijde is
glad met een witte laklaag, achterzijde is ruw van oppervlak.
Verlijming
Interieur
Afmeting
2440 x 1220 mm

3,2 mm

Andere diktes op aanvraag leverbaar
Andere afmetingen op aanvraag leverbaar
Gewicht
ca. 950 kg/m3
CE-markering
Enkele producties hebben een CE-4 makering
Overig
Ook geperforeerd leverbaar
Toepassing
Wandafdichting, verpakking, achterwanden meubels, etc.
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Zachtboard
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Kwaliteit
Zachtboard bestaat uit vervezeld hout, dat onder middelzware persdruk geproduceerd wordt. Het heeft
goede isolerende eigenschappen. Het wordt vaak gekozen als ondervloer en daarnaast ook veel gebruikt
als beschermend verpakkingsmateriaal.
Zachtboard is een materiaal dat gemaakt wordt uit houtvezels. Deze vezels bevatten een natuurlijke
bindstof 'lignine' waardoor de vezels bij elkaar worden gehouden. Er wordt dus geen extra lijm toegevoegd.
Afmeting
2440 x 1220 mm

10 mm

Gewicht
ca. 275 kg/m3
Toepassing
Ondervloeren, verpakkingsmateriaal, aftimmeren van plafonds en scheidingswanden, vullingen voor
deuren, ondergrond voor stucwerk, prikbord.
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Hardboard

INDEX

Kwaliteit
Voorzijde is glad, achterzijde is ruw van oppervlak. Deze donkergekleurde hardboardplaat, geperst uit
eucalyptushoutvezels, is afkomstig van Braziliaanse plantages. Een zeer functionele plaat die vele
toepassingen kent.
Verlijming
Interieur
Afmetingen
2440 x 1220 mm
3050 x 1220 mm
1220 x 610 mm

3,2 mm
3,2 mm
3,2 mm

Andere diktes en afmetingen op aanvraag leverbaar
Gewicht
ca. 850 tot 1050 kg/m³ afhankelijk van de houtsoort
CE-markering
Sommige producties zijn CE-4 gemarkeerd
FSC®
Ook leverbaar met het FSC-keurmerk
Toepassing
Vloerbedekking, wandafdichting, verpakking, afdekking, bescherming, etc.
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Hardwood multiplex WBP

INDEX

Kwaliteit
BB/CC
Mixed hardwood multiplex is de oudst bekende soort die in Europa geïmporteerd wordt. Het is triplex op
basis van verschillende hardhoutsoorten, afkomstig uit Azië. De kleuren variëren van witachtig tot
donkerroze.
Verlijming
WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 2 exterieur
Afmetingen
2440 x 1220 mm
3050 x 1530 mm

3,6- 5,5- 9-12-15-18- 22 en 25 mm
9- 12- 15- 18 en 22 mm

Gewicht
ca. 650 kg/m3
CE-markering
CE-2+

FSC®
Ook leverbaar met het FSC-keurmerk

Toepassing
Makkelijk met gereedschappen te bewerken en daardoor bruikbaar voor vele toepassingen, maar
geadviseerd wordt om het uitsluitend voor binnentoepassingen te gebruiken.
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Populieren multiplex

INDEX

Kwaliteit
B/BB
Spaans populieren multiplex is voornamelijk afkomstig uit de Rioja-streek. Het lichtgewicht triplex kent
een prachtige homogene opbouw. Gaps of overlaps zijn nauwelijks te vinden in de perfect afgewerkte
randen. Het oppervlak is wit tot wit/geel van kleur en heeft een speels decoratief uiterlijk.
Verlijming
MR - overeenkomstig EN 314-2 klasse 1
Afmetingen
2500 x 1220 mm
1530 x 3100 mm

4 - 6 - 9 - 12 - 15 en 18 mm
4 - 6 - 9 - 12 - 15 en 18 mm

Gewicht
ca. 450 kg/m3
CE-markering
CE-4
PEFC
De producent is PEFC-gecertificeerd
Toepassing
Uitermate geschikt voor lichtgewichttoepassingen in interieurbouw, caravanbouw en luxe
verpakkingskistjes. Met name door de geringe diktetoleranties die de producent nastreeft, is de plaat
uitermate geschikt voor het beplakken met hardplastic (HPL) en fineer. PEFC/01-31-60.
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Buigtriplex
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Kwaliteit
B/BB
Dit buigtriplex is geproduceerd op basis van flexibele ceiba fineren aan de buitenzijden en een taai
kernfineer. Hierdoor is het mogelijk dit unieke triplex te buigen tot kleine diameters.
Buigtriplex is een uniek product waarmee gemakkelijk speelse rondevormen gemaakt kunnen worden.
Verlijming
MR - E1
Diktes/opbouw
8 mm - 5 laags
Afmeting
2500 x 1220 mm- langsfineer

1220 x 2500 mm- dwarsfineer

Gewicht
ca. 350 kg/m3
CE-markering
CE-4
Overig

Langsfineer

bij deze plaat kunnen de langs kanten (1220mm) naar elkaar toe worden
gebogen
Dwarsfineer bij deze plaat kunnen de korte kanten (2500mm) naar elkaar toe worden
gebogen

Toepassing
Aftimmerwerk voor binnenwerk, voor bekleding met ronde vormen.
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Berken multiplex Interior
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Kwaliteit
B/BB - BB/BB - C/C
Kenmerkend voor Russisch berken triplex is de prachtige witgele kleur en de gelijkmatige opbouw met
fineren van 1,5 mm dikte.
Verlijming
Interior - overeenkomstig EN 314-2 klasse 1 interieur
Afmeting
1525 x 1525 mm

3 - 4 - 6 - 9 -10 - 12 - 15 - 18 en 21 mm

Gewicht
ca. 650 kg/m3
CE-markering
CE-4 markering
Toepassing
Hogere kwaliteiten:
Meubelindustrie, speelgoed, puzzels en luxe verpakkingen.
C/C-kwaliteit:
Verpakkingsindustrie, pallets, rompen voor bankstellen en kabelhaspels.

WWW.MULTIPLAATWERKENDAM.NL

TEL: 0183 - 50 19 40

PAGINA - 48 - VAN 98

Berken multiplex Exterieur
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Kwaliteit
B/BB - BB/BB - CP/CP
Russisch door-en-door berken triplex behoort tot het meest gebruikte niet-tropische loofhouttriplex.
Berken triplex heeft al bijna 100 jaar bewezen een uitstekend bruikbare plaat te zijn door de gelijkmatige
opbouw met fineren van 1,5 mm dikte en de prachtige, witgele kleur van het hout.
Verlijming
WPB - overeenkomstig EN 314-2 klasse 2
Afmetingen
2440 x 1220 mm
1525 x 3050 mm
2500 x 1250 mm*

9- 12- 15 en 18 mm
4 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 en 40 mm
4 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 en 40 mm (veelal langs)

*Incidenteel zijn in plaats van de afmetingen 2500 x 1250 mm (1250 x 2500 mm) de afmetingen 2440 x 1220 mm
(1220 x 2440 mm) beschikbaar.

In de kwaliteit BB/BB (langsgefineerd)
2500 x 1250 mm*
9 - 12 - 15 en 18 mm
In de kwaliteit B/BB (langsgefineerd)
2500 x 1250 mm
6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 en 40 mm
Gewicht
ca. 650 kg/m3

CE-markering
CE-2+

Overig
Berken triplex is veelal in zowel langs- als dwars gefineerde uitvoering verkrijgbaar. Uiteraard bestaan in de
plaatlengte 3050 mm uitsluitend dwars gefineerde berken triplexplaten.
Toepassing
Interieurbouw, tafel- en baliebladen, al of niet voorzien van hardplastic toplaag of edel fineer.
Verpakkingsindustrie, meubelindustrie en timmerindustrie.
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HOOFDSTUK 5
CONSTRUCTIEMULTIPLEX
VUREN MULTIPLEX
RADIATA PINE MULTIPLEX
ELLIOTTI – PINE
OSB BOARD
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Vuren constructie multiplex

INDEX

Kwaliteit
II: aan de voorzijde gesloten dekfineer en geschuurd
III: aan de achterzijde zijn open gebreken toegestaan
Door het gebruik van vuren fineren ontstaat een ‘rustige’ en daardoor meer stabiele plaat. Verwerkers
kunnen hierdoor gemakkelijker en sneller werken met Fins Vuren dan met vele andere constructieplaten,
waarbij dikwijls de spanning in de plaat met meerdere mensen moet worden onderdrukt om de veer en
groef goed te laten aansluiten. Door de stabiele en mooie vuren fineren is het dus mogelijk de plaat voor
zowel constructieve als voor decoratieve toepassingen te verwerken. De vlakheid van de plaat zorgt
bovendien voor een snellere montagetijd.
Verlijming
WBP overeenkomstig EN 314-12 klasse 3 exterieur

Afmetingen
2440 x 1220 mm
610 x 2440 mm

9- 12- 15 en 18 mm
18 mm

7 lagen
7 lagen

Rechtkantig en TG /2
TG/ 4

CE-markering
CE-2+

PEFC
De producent is PEFC-gecertificeerd

Gewicht
ca. 450 kg/m3
KOMO
KOMO-gecertificeerd

Toepassing
Vloeren en wanden in permanente bouwtoepassingen. Vanwege het gladde oppervlak is vuren multiplex
voor talloze andere toepassingen te gebruiken, zoals timmerwerk en kisten.
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Radiata Pine multiplex
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Kwaliteit
B/C - CP/C – C/D (touch sanded)
Verlijming
WBP overeenkomstig EN 314-12 klasse 3 exterieur
Afmeting
2440 x 1220 mm
2440 x 1220 mm

9- 12- 15- en 18 mm
18 mm

Rechtkantig
T/G 2

7 lagen

Gewicht
ca. 540 kg/m3
CE-markering
CE-2+
PEFC
De producent is PEFC-gecertificeerd
FSC®
Ook leverbaar met het FSC-keurmerk
Overig
Werkende breedte van de tand en groef is 1200 mm.
Toepassing
Vloeren en wanden in permanente bouwtoepassingen. Vanwege het gladde oppervlak is Arauco voor
talloze andere toepassingen te gebruiken, zoals timmerwerk en kisten.
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Elliotti-pine constructie multiplex

INDEX

Kwaliteit
C+:
eventuele toegestane gebreken zoals open kwastgaten zijn geplamuurd
C:
open gebreken en scheuren zijn toegestaan
Elliotti pine multiplex is opgebouwd uit kruislinks verlijmde fineren. Elliotti-pine multiplex is hoofdzakelijk
afkomstig van Braziliaanse plantages en is een houtsoort met gunstige sterkte-eigenschappen. Dit
Braziliaanse constructie multiplex is exterieur verlijmd.
Verlijming
WBP overeenkomstig de Britse norm BS 1455
Afmeting
2440 x 1220 mm
2440 x 1220 mm

9- 12- 15 en 18 mm
18 mm

Rechtkantig
TG/2

7 lagen

Gewicht
ca. 550 kg/m3
CE-markering
Elliotti-pine met tong en groef is CE-2+ gemarkeerd
FSC®
Ook leverbaar met het FSC-keurmerk
Toepassing
Dit Braziliaanse constructie multiplex is exterieur verlijmd maar is met name geschikt voor interieur
toepassingen zoals, vloeren, wanden, afscheidingen en verpakkingen.
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OSB board

INDEX

Kwaliteit
OSB II t.b.v. een droog klimaat
OSB III t.b.v. een vochtig klimaat
OSB IV t.b.v. een vochtig klimaat waar hogere eisen gelden dan met OSB III
Oriented Strand Board (OSB) is gemaakt van gerichte grote houtspanen. OSB-platen worden milieuvriendelijk geproduceerd ondermeer door het gebruik van dunningshout.
Afmetingen
OSB III
2440 x 1220 mm
2440 x 590 mm
2500 x 1250 mm
2800 x 1200 mm
3000 x 1250 mm

9- 11- 12- 15 -18* en 22* mm
18 mm
9- 12- 15 en 18 mm
9 mm
12 mm

*TG2 en Rechtkantig
TG4

Afmetingen
OSB IV
2500 x 1250 mm

15 mm

Gewicht
O.S.B. III ca. 600 kg/m3
KOMO
KOMO-gecertificeerd

CE-markering
CE-2+

PEFC
De producent is PEFC-gecertificeerd

FSC®
Ook leverbaar met het FSC-keurmerk
Toepassing
Verpakking, wandbekledingen, dakconstructies, vloeren, ondervloeren en diverse decoratieve
toepassingen en andere dragende constructies in een droog klimaat (OSB II) en vochtig klimaat (OSB III).
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HOOFDSTUK 6
BEKISTINGS PLAATMATERIAAL
HARDWOOD BETONMULTIPLEX
HARDWOOD BETON- ANTISLIP
BERKEN BETONMULTIPLEX
BERKEN BETONMULTIPLEX ANTI SLIP
TULSA FORM
BETONSPAANPLAAT
SPAANPLAAT V313 / V313 1 ZIJDE WIT
VERWERKINGSVOORSCHRIFT BETONPLEX

WANDPLAAT
BERKEN MULTIPLEX LIGHT BROWN
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Hardwood betonmultiplex

INDEX

Kwaliteit
Door en door tropische fineren. Randen afgewerkt met waterafstotende verf. Aan beide zijde voorzien van
donkerbruine fenolcoating 120 gr/m². Geschikt voor eenvoudig timmerwerk waarbij repetitiefactor en
sterkte eigenschappen van minder belang is.
Repetitiefactor
Ca: 5 x wand. Hier zijn geen garanties op van toepassing en dienen slechts als info.
Verlijming
WBP exterieur
Afmetingen
2500 x 1250 mm
3000 x 1500 mm

4 - 9 - 12 - 15 -18 en 21 mm
18 mm

Gewicht
ca. 650 kg/m3
Toepassing
Betonindustrie, aanhangwagens.
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Hardwood beton antislip

INDEX

Kwaliteit
Door en door tropische fineren. Randen afgewerkt met waterafstotende verf. Aan beide zijde voorzien van
donkerbruine fenolcoating 120 gr/m² met een antislip patroon.
Ook Leverbaar in een berkenmultiplex, daar waar zwaardere eisen worden gesteld of andere maatvoeringen nodig zijn.
Verlijming
WBP exterieur
Afmetingen
2500 x 1250 mm
3050 x 1530 mm

18 mm
18 mm

Gewicht
ca. 650 kg/m3
Toepassing
Aanhangwagens, loopbruggen, magazijnstellingen.
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Berken betonmultiplex

INDEX

Kwaliteit
Door-en-door berken multiplex of berken/naaldhout combitriplex aan beide zijden voorzien van een
donkerbruine fenolcoating van 120 gr/m2. Geschikt voor beton waar eisen aan gesteld worden t.a.v.
gladheid. Overige coatingdiktes op aanvraag.
Repetitiefactor
Ca: 25 x wand en 15 x vloer, vanaf Klasse 1B. NEN 6722
Hier zijn geen garanties op van toepassing en dienen slechts als info.
Verlijming
WBP overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur DIN 68705 / BFU 100 / BS 6566 WBP
Afmetingen
1250 x 2500 mm
1530 x 3050 mm

9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 en 30 mm
9 - 12 - 15 en 18 mm

Gewicht
Berken combi ca.
Door-en-door berken ca.

620 kg/m3
680 kg/m3

FSC®
In 18 mm ook leverbaar met het FSC-keurmerk
Overig
Elasticiteitsmodulus, treksterkte, overspanningen en draagvermogen zijn terug te vinden in het handbook
of Finnish Plywood. (o.a. te vinden op http://www.multiplaatwerkendam.nl onder tabblad downloads).
Ook leverbaar met aan 1 zijde een antislip patroon.
Toepassing
Betonindustrie, kopschotten trailers, aanhangwagens en paardentrailers.
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Berken betonmultiplex anti slip

Kwaliteit
Interdeck is een carrosserie-constructieplaat op basis van berkenfineer, geproduceerd in Oost-Europa en
Finland. Aan beide zijden is de plaat voorzien van een donkerbruine fenolcoating van 120 gr/m2. Aan één
zijde is een wiremesh antislippatroon ingeperst.
Verlijming
WBP overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur DIN 68705 / BFU 100 / BS 6566 WBP
Afmetingen
1250 x 2500 mm
1525 x 3050 mm

9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 – 30 en 35 mm
9 - 12 – 15 - 18 en 25mm

Gewicht
Door-en-door berken ca.

680 kg/m3

FSC®
In 18 mm ook leverbaar met het FSC-keurmerk
CE-markering
CE 2+
Overig
Elasticiteitsmodulus, treksterkte, overspanningen en draagvermogen zijn terug te vinden in het handbook
of Finnish Plywood. (o.a. te vinden op http://www.multiplaatwerkendam.nl onder tabblad downloads).
Ook leverbaar met aan 1 zijde een antislip patroon.
Toepassing
Vloeren vrachtwagens, aangangwagens, steigers, tribunes platforms, overal waar een sterke vloer met een
anti- sliplaag benodigd is.
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Tulsaform
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Kwaliteit
7-laags betontriplex op basis van de houtsoort Radiata, aan beide zijden voorzien van een bruine fenolcoating van 120 gr/m2. De randen zijn afgewerkt met een waterafstotende verflaag. Afkomstig uit Chili.
Repetitiefactor
Ca: 15 x wand, hier zijn geen garanties op van toepassing en dienen slechts als info.
Verlijming
WBP
Afmeting
2440 x 1220 mm

12- 15 en 18 mm

Gewicht
ca. 580 kg/m3
Overig
Door vakkundig gebruik van Tulsaform wordt de levensduur van de plaat aanmerkelijk verlengd.
Te denken valt dan aan het gebruik van ontkistingsolie, het verwijderen van cementresten na het
ontkisten, het afwerken van de randen van de plaat, het voorkomen van beschadigingen bij gebruik van
een trilnaald, het afdichten van boor- en spijkergaten vóór toepassing (wel zodanig dat er geen
vochtindringing kan plaatsvinden) en de juiste opslag van de platen na gebruik.
Toepassing
Betonbekistingen.
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Betonspan V313

INDEX

Kwaliteit
Hoge densiteitspaanplaat met aminoplastfilm (kleur rood) en sterk schroefbare kern. De plaat ondergaat
een minimale uitzetting en zwelling onder invloed van hoge luchtvochtigheid. De ideale beton bekistingplaat, kan verschillende malen hergebruikt worden.
Repetitiefactor
Ca: 30 keer. Hier zijn geen garanties op van toepassing en dienen slechts als info.
Verlijming
(P5) V313, MUF-lijm toepasbaar in vochtige ruimtes .
Afmeting
2500 x 1250 mm

Dikte
18 mm

Gewicht
ca. 720 kg/m3
CE-markering
CE-2+
FSC®
In 18 mm ook leverbaar met het FSC-keurmerk
Overig
P5 = Omgeving vochtig, bouwelementen, vloeren, normale belasting.
Toepassing
betonbekisting. Gebruik steeds geschikte ontkistingsolie. De plaat is goed zaagbaar en heeft een lage
formaldehyde-emissie (E1 klasse).
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Spaanplaat vochtwerend V313

INDEX

Kwaliteit
Het plaatoppervlak is glad, doch over het algemeen niet geschuurd teneinde de vochtwerendheid te
verhogen.
Repetitiefactor
Ca: 3 keer. Hier zijn geen garanties op van toepassing en dienen slechts als info.
Verlijming
(P5) V313, toepasbaar in vochtige ruimtes
Afmetingen
18 mm 2440 x 1220 mm
18 mm 2440 x 590 mm

(TG2) - P5/ongeschuurd (constructief)
(TG4) - P5/ongeschuurd (constructief)

18 mm 2500 x 1250 mm
18 mm 3050 x 1250 mm

Rechtkantig
Rechtkantig

Gewicht
ca. 720 kg/m3
CE-markering
CE-2+
Overig
De ongeschuurde plaat heeft een redelijk glad oppervlak, waardoor de plaat geschikt is om meerdere keren
te gebruiken in betonbekistingen.
P5 = Omgeving vochtig, bouwelementen, vloeren, normale belasting.
Toepassing
Vloeren, daken, betonbekisting (korte termijn 2 dagen), meubelindustrie, etc.
T.b.v. dak V313 spaanplaat populair 1 zijde wit gegrondverfd, eventueel rondom voorzien van facetrand.
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Verwerkingsvoorschrift betonmultiplex
Op de bouwplaats:
Platen vlak en vrij van de grond opslaan. De platen beschermen tegen zon, regen en vuil bijvoorbeeld met
een zeil. Bij opslag in een vochtige omgeving de banden van het pak losknippen.
Eerste gebruik:
Betontriplex bewerken met scherp gereedschap. Randen goed behandelen tegen het indringen van vocht.
Eventuele open gebreken in de plaatrand vullen met een goed vulmiddel. Indien de platen enige tijd droog
zijn opgeslagen kunnen ze tijdelijk enige randzwelling vertonen. Dit “schrikeffect” zal verdwijnen na
verdeling van het vocht in de plaat.
Ondersteuning:
De plaat dient haaks met de fineerrichting op het regelwerk ondersteunt te worden, let op de juiste
ondersteuning van langs- of dwars gefineerde platen.
Ruimte tussen de platen:
In verband met het zwellen van de plaat en eventuele maattoleranties de platen niet stijf tegen elkaar
monteren. Houd minimaal 1mm ruimte. Compriband kan men als opvulling gebruiken tegen lekkend
cementwater.
Bevestiging:
Schroeven voorboren om beschadiging van het oppervlak te voorkomen. Voor hogere zichtbetonklasse
dient u de schroeven minimaal 2 mm te verzinken onder het oppervlak en af te dichten. Alle
bevestigingsmiddelen minimaal 20mm uit de rand en 25mm uit de hoek van de plaat plaatsen.
Voor hoge oppervlakteklassen bevelen wij aan de platen via de achterzijde te bevestigen om aftekening
van schroefgaten te voorkomen.
Ontkistingsolie:
Aanbrengen op advies van uw olieleverancier.
Trillen:
Voorkom beschadiging van uw triplex door de trilnaald. Raakt de plaat toch beschadigd, zorg dan voor een
deugdelijke reparatie voordat u verder stort.
Reiniging:
Afspuiten van alle residu, eventueel grove vervuiling verwijderen met een spatel. Voor gebruik opnieuw
oliën.
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Berken multiplex Licht bruin
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Kwaliteit
Wandplaat berken lichtbruin is carrosserie-constructietriplex op basis van berkenfineer met een dun
okoumé dekfineer. Dit triplex is aan beide zijden voorzien van een lichtbruine, transparante 120 g/m2
fenolcoating. De fijne houtnerf van het okoumé geeft deze wandplaat zijn decoratieve uiterlijk.
Verlijming
WBP overeenkomstig EN 314-2 klasse 3
Afmeting
1525 x 3050 mm

4 - 6 en 15 mm

Gewicht
ca. 680 kg/m3 door en door berken
Toepassing
Zijwanden, kopschotten, en kasten t.b.v. bedrijfswagenbekleding. Diverse andere decoratieve
toepassingen.
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HOOFDSTUK 7
BOUWPLATEN
CEMENTGEBONDEN SPAANPLAAT
FERMACELL
PROMATECT H
PROMATECT 100
GIPSPLATEN
RIGIDUR GIPSVEZELPLATEN
ETERNIT PAINTBOARD

WWW.MULTIPLAATWERKENDAM.NL

TEL: 0183 - 50 19 40

PAGINA - 65 - VAN 98

Cementgebonden spaanplaat
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Kwaliteit
Cementgebonden houtspaanplaten voor een combinatie van brand-, geluid- en vochtwering in binnen- en
buitentoepassingen. Ook leverbaar als ondervloerplaat.
Verlijming
Houtspaanders en cement
Afmetingen
2600 x 1250 mm
3100 x 1250 mm

geschuurd
geschuurd

8- 10- 12- 16- 18- 20- 22- 24- 25- 29- 36 en 40 mm
8- 10- 12- 16- 18- 20- 22- 24- 25- 29- 36 en 40 mm

Gewicht
ca. 1250 kg/m3
Bestand tegen
Zuren en zwakke basen, schimmels, insecten en termieten, vocht en vorst
Brandklasse
Volgens EN 13501-1, klasse B-S1, d0
Toepassing
Dakranden, gootbekleding en dakkapellen, gevelbekleding
Plafondbekleding, geïsoleerde kantplaat, kozijnvulling
Dakbeschot op hellende en platte daken
Vloerplaten
Beschietingsplaat in HSB-elementen
Stelkozijnen
Ondergrond bij gevelisolatie pleistersystemen
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Fermacell
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Kwaliteit
Fermacell gipsvezelplaten bestaan uit gips en papiervezels. Fermacell is een brandwerende plaat, en een
plaat voor vochtige ruimtes tegelijk.
Ook leverbaar
Fermacell vloerelementen- Fermacell Powerpanel H20- Fermacell HD plaat.
Afmetingen
Afmetingen
Plaatgewicht per m²
1500 x 1000 mm
1200 x 600 mm
2400 x 1200 mm
2500 x 1200 mm
2600 x 600 mm
2600 x 1200 mm
2800 x 1200 mm

10 mm 12,5 mm 15 mm 18 mm
11,5 kg 15 kg
18 kg 21,5 kg
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

3000 x 1200 mm
*
*
3000 / 2800 / 2600 / 2500 / 2400 x 1200 mm

*

*

Op projectbasis meerdere afmetingen mogelijk.
Overig
Fermacell platen kunnen als “bouwbiologisch verantwoord” worden beschouwd, dit blijkt uit diverse
onderzoeken. Ze zijn universeel toepasbaar, omdat de platen 3 functies tegelijk vervullen
1- gebruik als afbouwplaat, 2- gebruik als brandwerende plaat, 3- geluidsisolerende plaat.
Toepassing
Lichte scheidingswanden met een stalen of houten onderconstructie, plafonds, voorzetwanden,
zolderaftimmeringen.
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Promatect - H
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Kwaliteit
Promatect-H is samengesteld uit calciumsilicaten, cement en toeslagstoffen. De plaat is ontbrandbaar en
waterbestendig.
Afmetingen
2500 x 1250 mm
3000 x 1250 mm

6- 8- 10- 12- 15- 18- 20 en 25 mm
6- 8- 10- 12- 15- 18- 20 en 25 mm

Gewicht
ca. 870 kg/m3
Overig
Onbrandbaar, Hoge mechanische weerstand en stabiliteit bij blootstelling aan vuur, hittebestendig, rot
niet, waterbestendig, goede chemische weerstand, snel en eenvoudig monteerbaar, gemakkelijk
bewerkbaar, duurzaam.
Toepassing
Structurele elementen (staal, beton & hout)
Houten vloeren
Plafonds
Scheidingswanden
Luchtkanalen en kabelgoten
Brandkleppen
Brandwerende profielen
Branddeuren
Gevels
Units en containers
Certificaten & goedkeuringen
Getest volgens de nationale en Europese normen:
NEN, NBN, NF, BS, DIN, Nordtest, NT-Fire 021
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Promatect - 100

INDEX

Kwaliteit
PROMATECT® -100 is een mineraal gebonden, vezelversterkte, calciumsilicaatplaat, gebaseerd op de
PROMAXON® -technologie, met een glad oppervlak en lichtgrijs van kleur.
Afmeting
2500 x 1200 mm

8- 10- 12 en 15 mm

Gewicht
ca. 875 kg/m3
Overig
Onbrandbaar
Goed isolerend en stabiel bij blootstelling aan vuur, gemakkelijk bewerkbaar, sterk en vochtstabiel, kan
gebruikt worden in gebogen constructies, bruikbaar in binnen omstandigheden, mooi glad oppervlak
Toepassing
Brandwerend compartimenteren; wanden, plafonds en vloeren
Renovatiewanden
Promat® SYSTEMWALL maximale hoogte 15 meter!
Certificaten & goedkeuringen
Getest volgens de nationale en Europese normen:
NEN, NBN, NF, BS, DIN, Nordtest, NT-Fire 021
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Gipsplaten
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Kwaliteit
Gips kartonplaten zijn in wezen industrieel gefabriceerde bouwplaten uit gips. De oppervlakken en langs
kanten van de platen zijn omhuld met een goed hechtende en op de toepassing afgestemde speciale soort
karton. De gips kartonplaten van Lafarge voldoen aan de NEN-EN 520.
Diktes/afmetingen
Standaard
9,5- 12,5 en 15 mm
3600 aflopend tot 2400 mm x 600 /1200 mm
Diktes/afmetingen
Plafond
9,5- 12,5 mm
4800 / 4200 / 3600 / 3000 / 2600 / 2400 x 600 mm
Diktes/afmetingen
10 mm
2000 x 400 / 600 mm

Stucplaten

Diktes/afmetingen
Standaard bouwplaat
12,5 mm
2500/2500/2600/2800/3000/3200/3400/3600 x 1200 mm (AK)
Diktes/afmetingen
Hydroplaten (Hydroplank
9,5 - 12,5 - 15 mm
3000/2600 x 600/1200 mm
Diktes/afmetingen
LaDura Premium
12,5 - 15 mm
3000 / 2800 / 2600 x 600 /1200 mm (AK)
Diktes/afmetingen
12,5 -15 - 20 en 25 mm
2500 /3000 x 1200 mm
AK:
HRAK:
RK:
FK:
VK:

Pregyfeu-A1 onbrandbare gipsplaat

(ABA) afvoegen met wapeningsstroken.
afvoegen zonder wapeningsstroken.
wordt niet afgewerkt behalve bij stucplaten.
wordt niet afgewerkt zorgt voor accentuering van de naden.
(RBD) wordt afgewerkt met afdekstrips.
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Rigidur gipsvezelplaten
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Kwaliteit
Rigidur platen zijn hard geperste gipsvezelplaten op basis van gips en cellulosevezels bestemd als
universele bouwplaat voor binnenafwerking in renovatie en nieuwbouw.
De Rigidur platen bestaan in grote formaten voor toepassing in wanden, maar ook in een compact handig
formaat als samengestelde vloerplaat ‘Rigidur Floor’.
Afmeting
2000/2500/2750/3000 x 1245 mm
Gewicht
10 mm
12,5mm
15mm

10 -12,5 en 15 mm

ca. 13 kg/m2
ca. 16 kg/m2
ca. 19 kg/m2

Overig
Met rechte kant en afgeschuinde kant leverbaar
Toepassing
Voor prefab industrie, bijvoorbeeld in dak elementen, gevel sluitende elementen en unit bouw. Universeel
te gebruiken in de houtskeletbouw en als beplating in voorzetwanden en scheidingswanden.
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Eternit bouwplaat Paintboard
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Kwaliteit
Deze schilderbare vezelcement plaat kan met open voegen toegepast worden voor het bekleden van
gevels, gevel delen, plafonds en dakranden. De platen worden waterwerend gemaakt door een
hydrofobering. Ze hebben een beige kleur. De plaat moet altijd (behalve als buitenzijde binnen
spouwblad) geschilderd worden met een dampopen niet-transparante verf of coating (vb. watergedragen
acrylaatdispersie of watergedragen siloxaanverf of mineraalverf).
Afmetingen
2500 x 1220 mm
3050 x 1220 mm

9 mm
9 mm

Gewicht
13 kg/m2
KOMO
KOMO-gecertificeerd
Overig
Brandveilig (niet-ontvlambaar, niet-brandverspreidend) , geluidsisolerend bestendig tegen uiteenlopende
temperaturen, waterbestendig (niet op daken of afhellende vlakken in buitentoepassingen gebruiken)
Bestendig tegen vele levende organismen (schimmels, bacteriën, insecten, ongedierte, etc.)
Bestendig tegen vele chemicaliën ,Milieuvriendelijk, geen emissie van schadelijke gassen.
Toepassing
Gevelplaat bekleding:
Spouw:

bekleding van dakranden, geveldeel, buitenplafond.
buitenzijde binnen spouwblad, decoratieve plaat achter een glasgevel

Het is vereist de platen binnen de 4 weken na montage af te werken.
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HOOFDSTUK 8
GEVELBEKLEDING

MULTIKERN
ETERNIT CEDRAL
ETERNIT SIDINGS
ROCKPANEL COLOURS / PLY
TRESPA METEON

Eternit op project aanvraag:
Linea – Tectiva – Natura – Natura Pro – Pictura – Textura
Hydropanel – Paintboard – Menuiserite - Eter Board
Rockpanel op Project aanvraag:
Woods – Metallic’s – Natural – Chameleon – Briljant – Lines –
Profiles en accessoires
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Kwaliteit
Multikern is een compact plaat die bestaat uit een massieve kunststof kern, symmetrisch voorzien van een
UNI-kleur met UV-bestendige toplaag. De plaat is 2-zijdig symmetrisch opgebouwd, spanningsvrij,
eenvoudig te bewerken en zelfdragend. De collectie bestaat uit een range van RAL- en UNI-kleuren.
Multikern is 10 jaar gegarandeerd tegen verkleuring en delaminatie. Decoratieve, onderhoudsvrij
gevelbekleding plaatmateriaal.
Afmetingen
3050 x 1300 mm

Dikte
3-6- 8-10 en 12 mm

Gewicht
1350 kg/m3
CE- markering volgens EN 438 -7
Overig
Standaard 2 zijdig decor 14 ral kleuren en 4 hout designs
Toepassing
De toepassingsmogelijkheden zijn onder andere: bekleding van gevels, borstweringen, tussenwanden,
buitendeuren, boeiboorden, vrij dragende daken en buitengebruik in het algemeen. Hieraan gekoppeld
wordt 10 jaar garantie gegeven op kleurechtheid en weersinvloeden mits de platen correct verwerkt zijn.
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Kwaliteit
Cedral (vroeger Operal) is een waterbestendige, vormvaste, onderhoudsvriendelijke en rotbestendige plaat
die uitermate geschikt is voor de bekleding van dakranden en geveldelen.
Operal geeft u de garantie op feilloos en zorgeloos werk bij het afwerken van kleine of grote geveldelen.
Perfect combineerbaar met het gamma Sidings Cedral dankzij het gelijklopend kleurengamma.

Afmetingen
Standaard Cedral stroken en platen
Dikte
Lengte x breedte
Lengte x breedte
Lengte x breedte

9 mm
200 x 2500 mm
300 x 2500 mm
400 x 2500 mm

Lengte x breedte
Lengte x breedte

1220 x 2500 mm
1220 x 3050 mm

Gewicht
13 kg/m2
KOMO
KOMO-gecertificeerd
Overig
Gladde coating, water en rot bestendig, diverse afmetingen, 17 standaard kleuren. Schroeven zonder
voorboren, of blind door verlijming.
Toepassing
De toepassingsmogelijkheden zijn onder andere: gevelbekleding, bekleding van dakranden en geveldelen.
Cedral behoeft geen specifiek onderhoud en geen herbehandeling (coating) na verloop van tijd.
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Eternit Sidings Cedral
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Kwaliteit
De Cedral stroken zijn vervaardigd uit vezelcement een uiterst duurzaam en milieuvriendelijk materiaal. De
gevelstroken zijn verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: Cedral Classic biedt u de bekende cederhoutstructuur en
Cedral Smooth heeft een licht gestructureerd uitzicht. Ze zijn ook perfect combineerbaar met het gamma
Cedral voor het bekleden van dakranden dankzij het gelijklopend kleurenschema.
Afmeting
Dikte
Lengte x breedte

10 mm
3600 x 190 mm

Gewicht
11,2 kg/p.st.
KOMO
KOMO-gecertificeerd
Overig
Cedral is verkrijgbaar in volgende uitvoeringen:
Wood:
Smooth:

oppervlak met houtnerfstructuur
licht gestructureerd oppervlak

Cedral Classic C00 ‘Naturel’ hebben geen dekkende coating en zijn weerbestendig omdat zij behanded zijn
met een waterwerende transparante coating.
Toepassing
Vormvast, milieuvriendelijk, onderhoudsvriendelijk.
De toepassingsmogelijkheden zijn onder andere: gevelbekleding, bekleding van dakranden en dakkapellen.
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Kwaliteit
Rockpanel Colours is een zeer duurzaam plaatmateriaal dat speciaal ontwikkeld is voor toepassing als
gevelbekleding en voor velerlei details. De basisplaat bestaat uit hoogwaardige steenvezels die met een
geringe hoeveelheid organisch bindmiddel geperst zijn. Bevestiging d.m.v. nagels, schroeven of
lijmsysteem.
Afmetingen
2500 x 1200 mm
3050 x 1200 mm

6 en 8 mm
6 en 8 mm

Gewicht
6 mm 6,3 kg/m2
8 mm 8,4 kg/m2
KOMO
KOMO-gecertificeerd
Overig
Durable: voor reguliere toepassingen in gevels en dakranden.
Xtreme: voor toepassingen in gevel en dakranden in situaties waarbij nog zwaardere
eisen worden gesteld aan de mechanische stijfheid.
Assortiment: Metallics, Natural, Woods, Ply, Chameleon en Lines²
Toepassing
De toepassingsmogelijkheden zijn onder andere: gevelbekleding, bekleding van dakranden en geveldelen.

Rockpanel Ply:
Dit plaatmateriaal is voorzien van een primer en is in elke gewenste kleur af te lakken.
Dikte 6 – 8 of 10 mm en afmeting 2500 / 3050 x 1200 mm
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Trespa® Volkern Meteon®
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Kwaliteit
Trespa® Meteon®-platen presteren buitengewoon goed in de buitenlucht. Zon en regen hebben geen
significant effect op het plaatoppervlak. Bovendien zijn de platen vrijwel ongevoelig voor zure regen. De
beste graadmeter voor de prestaties van het materiaal zijn versnelde verweringstesten. Uit recente studies
blijkt dat het decoratieve oppervlak van Trespa® Meteon® onverminderd zeer hoog scoort op aspecten als
UV-bestendigheid en kleurstabiliteit.
Afmetingen
2550 x 1860 mm
3050 x 1530 mm
3650 x 1860 mm
4270 x 2130 mm

6 - 8 - 10 en 13 mm
6 - 8 - 10 en 13 mm
6 - 8 - 10 en 13 mm
6 - 8 - 10 en 13 mm

Gewicht
1350 kg/m3
KOMO
KOMO-gecertificeerd
CE-markering
CE- volgens de nieuwe EU norm
Overig assortiment
Uni Colours, Metallics, Naturals, Wood decors
Toepassing
Trespa Meteon is uitermate geschikt voor geventileerde gevelsystemen. De ‘ademende’ systemen bieden
hoge isolatiewaarden, een goede bouwfysische oplossing en leveren een bijdrage aan een gezond
binnenklimaat.

Trespa® IZEON® afm. 3050 x 1530 mm / 2130 x 1420 mm in 6 mm
Ral kleuren (satin)
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HOOFDSTUK 9
HOUT

VURENHOUT KLASSE C
Overige housoorten zoals:
-SLS

-Western Red Cedar (boeideel / Rabat)

Op aanvraag

WWW.MULTIPLAATWERKENDAM.NL

TEL: 0183 - 50 19 40

PAGINA - 79 - VAN 98

Vuren hout
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Kwaliteit
N E Vuren bouwhout klasse C geschaafd laat zich zowel met de hand als machinaal vrij gemakkelijk
bewerken.
Overig
- Duurzaamheidklasse 4 (kernhout)
- Goed te verlijmen/schroeven/spijkeren/bewerken
- Kleur van het kernhout: licht
- Vochtgehalte 18-20%
- Volumieke massa: 460kg/m3
Kopmaten
ruw

geschaafd

ruw

geschaafd

22x50
22x75
22x100
22x125
22x150
22x200

18x45
18x70
18x95
18x120
18x145
18x195

50x50
50x75
50x100
50x125
50x150

44x44
44x70
44x95
44x120
44x145

32x50
32x75
32x100
32x125
32x150
32x200

28x45
28x70
28x95
28x120
28x145
28x195

63x160

58x156

Diverse handelslengtes beschikbaar.
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HOOFDSTUK 10
OVERIGE PRODUCTEN

ROCKWOOL BOUWPLAAT

210

KOOLTHERM ISOLATIE

K12

WERZALIT VENSTERBANKEN
BEVESTIGINGSMIDDELEN
RANDSEALER
LADDERS-WIGGEN-KLISSEN
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BouwPlaat 210 is een lichte, veerkrachtige steenwolplaat met zeer goede akoestische en brandwerende
eigenschappen. Dit nieuwe product van Rockwool is geschikt als isolatie van lichte (verplaatsbare) metalen
scheidingswanden.
Voordelen
-Hoogste Euro-brandklasse A1, volgens NEN-EN 13501-1.
-Sterk geluidabsorberend en verhoogt de geluidsisolatie van de scheidingswand.
-Onbrandbaar en verhoogt de brandwerendheid van de scheidingswand.
-Eenvoudige en betrouwbare montage.
-Gemakkelijk en snel te verwerken.
-Gegarandeerd blijvende isolatiewaarde.
-Geen naadvorming tussen platen onderling, dus geen warmteverlies.
Product-eigenschappen
Uitstekend thermisch isolerend, niet onderhevig aan krimp of uitzetting waardoor koudebruggen worden
voorkomen. Geen thermische veroudering en dus constante isolerende prestaties gedurende de hele
levensduur van het gebouw.
Milieuvriendelijk, natuurlijk materiaal en volledig recyclebaar. Draagt belangrijk bij aan de duurzaamheid
van gebouwen. Waterafstotend, niet-hygroscopisch en niet-capillair. Geen voedingsbodem voor
schimmels.
Diktes
210

40-45-50-60-70-90-100-120-140-160 en 190 mm

Afmetingen
210

1200 x 600 mm

Toepassing
Wordt toegepast in het FERMAROCK wandsysteem.
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Kooltherm K12
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Kwaliteit
Ultiem rendement Isolatie voor panelen, kozijnen en binnenmuurisolatie. Maximale isolatie met minimale
dikte.

Technische specificaties K12 Frameplaat
LAMBDAWAARDE

0,022 W/m.K (20–44 mm)
0,021 W/m.K (≥ 45 mm)

DRUKSTERKTE

≥100 kPa bij 10% vervorming

MU-WAARDE

38

DENSITEIT

ca. 35 kg/m³

CACHERING

twee zijden micro-geperforeerd samengesteld aluminiumfolie

KERN

resol hardschuim

AFMETINGEN (MM)

1200 x 600 / 3000 x 1200

DIKTE (MM)

40-50-60-70*-80-100 (* op aanvraag leverbaar)

RANDAFWERKING

standaard met rechte kanten

KOMO

CvP 487

Toepassingen
Door de hoge isolatie waarde zeer geschikt als isolatie in kozijnen, borstweringen binnenmuren en naisoleren van hellende daken waar een maximale isolatie-waarde of Rc–waarde moet worden bereikt bij een
minimale ruimte.
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Werzalit vensterbank
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Kwaliteit
Een vensterbank moet uit bouwfysisch oogpunt opgewassen zijn tegen de meest veeleisende
omstandigheden. Vensterbanken van Werzalit zijn gemaakt van onder hoge druk gevormde elementen die
speciaal ontworpen zijn voor de binnenkant van raamkozijnen.
De decor coating, opgebouwd uit vijf lagen wordt bij hoge temperatuur absoluut onlosmakelijk met het
oppervlak versmolten. Dankzij de geïntegreerde vormkant heeft het product geen lijmnaden dat verhoogt
de stabiliteit en garandeert een betrouwbare bescherming tegen bouwvocht .
Afmetingen
200- 250- 300- 350 x 4250 / 6000 mm
Neushoogte
34 mm
Toebehoren
Kanten afdekkap
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Torxs schroeven
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Verbruik
10 -15 per m2
Afmeting
4,8 x 38 mm, 4,8 x 32 mm, 4,8 x 25 mm, 4,8 x 60 mm

Gevelplaatverlijming
Oppervlakte gevelpaneel aantal 1 m2

100 m2 standaardverpakking

Simson FoamTape 0,12
Simson PanelTack 0,5
Simson Easy Clean Wipes 0,2

12 rol van 25 meter
50 patroon 290 ml
20 sachets

Of
Simson Primer PanelTack (paneel) 0,03
Simson Primer SX Black (hout) 0,03

3 blik van 500 ml
3 blik van 1000 ml

Of
Simson Primer PanelTack (metaal) 0,03
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DRYWOOD Kopse Sealer is een watergedragen sneldrogende sealer voor kops hout in geveltimmerwerk en
houten constructies en voor randafdichting van plaatmateriaal.
DRYWOOD Kopse Sealer is gebaseerd op zelfvernettende acrylaatdispersies en heeft een zeer goed
afdichtend vermogen en daardoor ook een zeer goede vochtremmende werking op kops hout. Het product
heeft een goede hechting en indringend vermogen, is duurzaam elastisch, zeer snel blokvast en is bestand
tegen UV-licht.
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Ladders

Naast ladders zijn ook onderstaande bouwproducten leverbaar:

tekeningkast

stelwiggen

WWW.MULTIPLAATWERKENDAM.NL

klissen

TEL: 0183 - 50 19 40

PAGINA - 87 - VAN 98

INDEX

HOOFDSTUK 11
SPECIALISME

MAATWERK
GRONDVERVEN
SORTEREN / MERKEN
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Maatwerk
Al het plaatmateriaal wordt in eigen beheer gezaagd, gefreesd en indien gewenst voorzien van een
randbewerking. Naast deze bewerkingen kunnen de materialen worden voorzien van een grondverf- of
voorlak laag. Het bewerken staat niet op zichzelf. Kennis en advies zijn van groot belang om tot een juiste
materiaalkeuze te komen. Het meedenken naar gerichte oplossingen is vanzelfsprekend, alsmede het zo
optimaal mogelijk gebruik maken van de materialen.
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Grondverven
Ook voor grondverven van plaatmateriaal bent u bij Multiplaat Werkendam B.V. aan het juiste adres. De
machine voorziet het plaatmateriaal van de gewenste laagdikte: 60 µm - 80 µm - 100 µm - 120 µm en 140
µm. Dit alles in de door u gewenste kleur (en) gespoten.
Voorlakken volgens concept II behoort tot onze huidige mogelijkheden.
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Sorteren / Merken
Wij gaan verder als alleen het bewerken van de plaatmaterialen. Wij leveren de materialen desgewenst per
merk of per element gesorteerd aan.
Het merken kan zijn dat dezelfde maten bij elkaar worden gestapeld, of iedere plaat krijgt afzonderlijk een
merk. U bepaalt de volgorde van stapelen en wij zorgen ervoor dat u geleverd krijgt wat u heeft gevraagd.
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HOOFDSTUK 12
BIJLAGEN

KEURMERK FSC® / PEFC™
ALGEMEEN VERWERKINGSVOORSCHRIFT
VERLIJMING
LEVERINGSVOORWAARDEN
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Keurmerk FSC® - PEFC™

Ook Multiplaat Werkendam B.V. erkent dat we een verantwoordelijkheid hebben richting het milieu. Onze
betrokkenheid bij het milieubeleid is een feit door een chain of custody certificaat met het nummer
CU-COC-812022 – CU-PEFC-812022
Wanneer een boom geveld wordt in een gecertificeerd bos en vervolgens wordt verkocht, dan gaat het
hout nog door een hele reeks van verwerkingsprocessen voordat het als eindproduct aangeboden wordt. In
elk stadium van dit proces is het belangrijk het gecertificeerde hout te identificeren en te traceren. Zonder
chain of custody certificaat is de keten verbroken en vervalt de garantie.
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ALGEMEEN VERWERKINGSVOORSCHRIFT
Multiplex moet worden gebruikt en toegepast in overeenstemming met de regels en voorschriften van het
vak zoals die zijn omschreven in de K.V.T. ’95 / BRL 0801 / BRL 0814 en in de navolgende
verwerkingsvoorschriften.
Opslag
 Het materiaal dient direct na aankomst te worden opgeslagen in een droge goed geventileerde
ruimte op pallets of balkjes van gelijke dikte met een onderlinge afstand van maximaal 60 cm. De
balkjes dienen in rechte lijn onder elkaar te liggen.
 Stapelhoogte maximaal 100 cm, met inachtneming van behoud van de door de leverancier
standaard verwerkte foam of folie, welke tussen de onderlinge lagen is aangebracht.
Deze bescherming dient ter voorkoming van beschadigingen onderling en tevens ter voorkoming
van eventuele ‘blocking’ van geverfde delen onderling.
 Vervuiling en schade door stof, water, olie, zand en/of mechanische bewegingen dienen te worden
uitgesloten.
Voorbewerking in de werkplaats
 De voorverwerking in de werkplaats omvat de volgende stappen:
- Op maat zagen van de panelen
- Gaten boren
- Randafwerking
- Indien onbehandeld moeten de platen worden voorzien van een grondverf met een minimale
laagdikte van 100 mu droog.
Zagen en bewerken
 De platen worden met de zijde die als zichtzijde gaat dienen naar boven aangeleverd. Vervolgens de
zaagkanten schuren en voorzien van een afronding van minimaal R3 en indien nodig de verbindingsof bevestigings-gaten voorboren.
 De nerfrichting van het multiplex is meestal parallel aan de lange zijde van de plaat.
 De plaat is het sterkst wanneer deze met de fineerrichting haaks op de ondersteuning wordt
bevestigd. Dit is vooral van belang bij toepassing waar hoge eisen worden gesteld aan de
buigsterkte van de plaat. Het is nuttig om het ontwerp van de constructie te weten alvorens men de
platen op maat gaat zagen.
Afdichten van randen tegen vochtopname
 De randen en boorgaten moeten behandeld worden tegen vochtopname. Hiervoor dient een
KOMO/SKH goedgekeurde sealer te worden toegepast. De platen die op de bouw op maat gezaagd
worden dienen dezelfde behandeling te ondergaan.
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Behandeling met grondverf
 Indien de platen onbehandeld zijn aangeleverd, dienen deze rondom te worden voorzien van een
grondlaag. Houdt hierbij de voorgeschreven hoeveelheid aan (zie K.V.T. ’95 en SKH publicatie 95-01
beoordelingsgrondslag voor de toepassing van verf op hout) en volg de verwerkingsvoorschriften
van de verfproducent op. Houdt u strikt aan de vereiste droogtijd voordat u de platen plaatst.
Verwerking
 De draagconstructie dient te bestaan uit verticale houten regels met een steunbreedte van 40mm
en een ventilerende luchtstrook van minimaal 10mm. Bij gebruik van horizontale regels moeten
deze onderbroken worden en zodanig geplaatst zijn dat de ventilatie en eventuele afvoer van vocht,
niet gehinderd wordt.
De bevestiging van de platen kan op de volgende wijze
 Mechanisch, door gebruik van schroeven/nieten van RVS of aluminium. Deze moeten een lengte
hebben waarbij ze (afhankelijk van de dikte plaatmateriaal minimaal) 25mm in de draagconstructie
doordringen. De onderlinge afstand tussen de bevestingspunten is gemiddeld 30cm en op minimaal
10mm afstand van de plaatrand.
 Bij het nieten of schroeven met behulp van een machine op luchtdruk moet men voorkomen dat er
met een te hoge druk wordt gewerkt. Een te hoge druk kan barsten in het oppervlak van het
multiplex veroorzaken waardoor water/vocht penetratie kan optreden.
 Lijmverbindingen dienen onder constante controle van het vochtgehalte van de plaat en
werkomstandigheden te worden toegepast. Voorschriften van de lijmfabrikant (hoeveelheid, druk,
temperatuur, etc.) dienen strikt in acht genomen te worden en tevens dient er rekening gehouden
te worden met het werken (krimpen en uitzetten) van het plaatmateriaal.
Ventilatie
 De houten regels scheiden de platen van de wand waardoor automatisch een ventilerende
luchtstrook ontstaat. Voor de minimale doorsnede van deze ventilatie verwijzen wij u naar de
vakregels zoals aangegeven in het K.V.T. ’95.
Verticale naden
 De verticale naden moeten ondersteund worden. Tussen 2 platen moet een open voeg blijven van
minimaal 10mm, zodat de platen ongehinderd kunnen werken en de randen voor onderhoud
bereikbaar blijven.
Horizontale naden
Een horizontale naad kan op de volgende manieren worden verkregen:
 Door overlapping van de platen, de bovenste plaat valt over de onderste plaat heen (over een
hoogte van minimaal 30mm) om het overstek te vormen. De ruimte tussen de 2 delen moet groter
zijn dan 10mm.
 Een horizontaal profiel, dit profiel is van RVS of PVC en vormt het overstek. De bovenste plaat en
het profiel mogen elkaar niet raken.
 De onderste rand moet minimaal 20cm vrij van de vloer/bodem worden gehouden, dit i.v.m.
optrekkend c.q. opspattend vocht.
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Afwerking
 De terugliggende bevestigingsgaten moeten worden gedicht met een epoxy of een ander weinig
krimpend vulmiddel zodat vochtopname wordt voorkomen.
 Kort voor het schilderen moeten de platen worden schoongemaakt en dienen licht te worden
geschuurd, zodat een goede hechting van de afwerklaag wordt verkregen.
 Tenzij anders aangegeven door de verfproducenten, dienen er 2 lagen aflak te worden aangebracht.
Tevens geldt hier ook de verwijzing naar de K.V.T. ’95 / BRL 0801 / BRL 0814 voorschriften voor de
uiteindelijke laagdikte en opbouw.
 De keuze van de verf, lak of beits is afhankelijk van welke plaat wordt toegepast.
 In alle gevallen is het nodig zorgvuldig tussen het aanbrengen van de lagen te schuren, waarbij de
verwerkingsvoorschriften van de verfproducent dienen te worden opgevolgd.
 Aflakken dient zo snel mogelijk, echter uiterlijk binnen 3 maanden te geschieden.

Onderhoud
Om een lange levensduur van de platen zeker te stellen is regelmatig controle en onderhoud nodig. De
frequentie van onderhoud is afhankelijk van o.a. de geografische ligging van het pand en van de
weersinvloeden, welke per windrichting sterk kunnen verschillen. Dit, in sterke samenhang met het
gekozen verfsysteem en kleuraspect, bepaalt de onderhoudscyclus.

DISCLAIMER
Op dit leveringsprogramma van Multiplaat Werkendam B.V. zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
Door dit leveringsprogramma te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich
akkoord met deze voorwaarden.
De gegevens in dit leveringsprogramma zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen
zonder nadere aankondiging wijzigen. Multiplaat Werkendam heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het
samenstellen van dit leveringsprogramma en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar
worden geacht. Multiplaat Werkendam staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van
de geboden informatie. Multiplaat Werkendam aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te
actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Multiplaat Werkendam wijst iedere aansprakelijkheid
ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.
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VERLIJMING
In de productbladen wordt bij de verlijming veelal aangegeven of het een interieure of exterieure
verlijming betreft. De kook-watervaste verlijming afgekort tot WBP (water boil proof) is een phenol
formaldehyde verlijming die een test heeft doorstaan en het resultaat wordt in een klasse weergegeven
(volgens EN 314-2).
- MR staat voor ‘moist resistent’ en is een verlijming o.b.v. melamine- en ureum
formaldehyde lijm. De plaat is uitsluitend interieur te gebruiken.
- WBP volgens EN 314-2 klasse 1 is een verlijming geschikt voor uitsluitend
droge toepassingen (interieur).
- WBP volgens EN 314-2 klasse 2 is een verlijming geschikt voor toepassing
beschut/beschermd buiten
- WBP volgens EN 314-2 klasse 3 is een verlijming geschikt voor buitentoepassingen.
Soms staan naast de NEN-norm ook buitenlandse classificaties voor de verlijming nog genoemd:
DIN 68705: BFU 100 of BS 6566: WBP. Alle verlijmingen zijn klasse E1 voor wat betreft de formaldehyde
emissie en blijven daarmee binnen de Europese standaarden.

DUURZAAMHEID HOUT
Of een triplex/multiplex of ander plaatmateriaal geschikt is voor toepassing buiten is ook afhankelijk
van de houtsoort. De eisen die aan hout gesteld worden, kunnen in vijf biologische risicoklassen
onderscheiden worden:
• risicoklasse 1: permanent droog (luchtvochtigheid < 70%);
• risicoklasse 2: af en toe vochtig, afgedekt/beschermd;
• risicoklasse 3: regelmatig vochtig, onafgedekt/niet beschermd;
• risicoklasse 4: permanent in contact met water of grond;
• risicoklasse 5: permanent in contact met zout water.
Over het algemeen vallen de houttoepassingen in de woning- en utiliteitsbouw in de risicoklassen
1 tot en met 3. Bij toepassing in de grond-, weg- en waterbouw komen de risicoklassen 4 en 5
ook regelmatig voor.
Onbehandeld hout wordt ook wel ingedeeld in duurzaamheidsklassen (op basis van rotweerstand
van het kernhout door een grond- en schimmelproef). Echter: de natuurlijke duurzaamheid
van hout heeft géén direct verband met de duurzaamheid van hout als geveltimmerwerk. Bij
kozijnen en ramen zijn andere schimmels actief dan bij hout in contact met grond. Bovendien
wordt voor de vervaardiging van triplex voornamelijk het spinthout gebruikt.
Voor alle plaatmateriaal in buitentoepassing (risicoklasse 2 en 3) geldt: schroefgaten en (gezaagde)
randen/kanten volledig dichten met randsealer. Het oppervlak altijd schilderen/lakken met
een daarvoor geschikte verf (buiten) en zorgen voor goede ventilatie en onderhoud. Dit komt een
langere levensduur van het plaatmateriaal altijd ten goede.
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