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CERTIFICATEN
O  FSC®  
O  PEFC 
 

O  CE  
O  KOMO  
O  GARANTIE 
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BERKEN MULTIPLEX INTERIOR 
VIERKANTJES 

TOEPASSING
Toepassing volgens EN 636-1 S: Interieur, 
constructief in droge omstandigheden.

Hogere kwaliteiten:
meubelindustrie, speelgoed, puzzels en 
luxe verpakkingen.

C/C-kwaliteit:
verpakkingsindustrie, pallets, rompen voor 
bankstellen en kabelhaspels.
Basisplaat voor massief uitziende parket-
stroken. 

KWALITEIT  
B/BB - BB/BB

VERLIJMING  
Interior - EN 314-2 klasse 1 interieur.
 
DENSITEIT 
ca. 650 - 700 kg/m3

De berkenmultiplex vierkantjes in de tradi-
tionele afmeting 1525 x 1525 mm worden 
uit Rusland geïmporteerd van verschillende 
fabrikanten. Kenmerkend voor het berken-
multiplex is de prachtige witgele kleur en 
de gelijkmatige opbouw. Elke fabriek heeft 
haar specifieke mogelijkheden voor diktes 
en kwaliteiten. International Plywood doet 
met veel fabrieken zaken, waardoor wij een 
continue beschikbaarheid kunnen verzeke-
ren.

AFMETINGEN
B/BB:  1525 x 1525 mm: 3 - 4 - 6 - 9  - 12 - 15 - 18 - 21 mm
  
BB/BB: 1525 x 1525 mm: 3 - 4 - 6 - 9  - 12 - 15 - 18 - 24 mm

Op aanvraag:
C/C: 1525 x 1525 mm: 3 - 4 - 5 - 6 - 8  - 12 - 15 - 18 - 21 - 24
  - 30 mm 
__________________________________________________

In overleg met u leveren we gecalibreerd berkenmultiplex 
met dikte-toleranties. 
Andere kwaliteiten op aanvraag B/B, BB/CP, BB/C, CP/CP,  
CP/C en C/C.

Op aanvraag ook met exterieure verlijming.

Voor de omschrijving van deze fineerkwaliteiten: zie bijlage.

aop aanvraag Sommige producties met CE 2+
INTERIOR



Adviezen bij randafwerking

Kopse kanten kunnen zeer snel vocht opnemen. Een goede randafwerking 
biedt bescherming. Voldoende afronding op de overgang van oppervlak 
naar rand garandeert optimale verfhechting.

Een te grote verfabsorptie op triplex- 
zijkanten is te voorkomen door ze 
voor te behandelen met een goed 
afsluitende laag, bijvoorbeeld rand-
sealer, PVAc-lijm, nitrocelluloselak en 
polyurethaanlak. 
Breng deze veelal tweecomponen-
tensystemen, met een hoog gehalte 
aan vaste stoffen, in meer lagen aan. 
Randsealer is een speciaal hiervoor 
ontwikkeld eencomponent-systeem. 
Na de eerste laag moet men voor 
een glad oppervlak schuren met 
korrel 320 tot 360.

OPPERVLAK:
• PLATEN MOETEN DROOG ZIJN.
• DICHT SCHROEFGATEN
• KIES EEN VOCHTREGULEREND VERFSYSTEEM.
• ONTVETTEN, SCHUREN, STOFVRIJ MAKEN, SCHILDEREN.

MINIMAAL 2X AFLAKKEN voor voldoende droge verflaagdikte rondom.

ALGEMEEN VERFADVIES:
Het plaatmateriaal is met de meeste in Nederland gangbare verfsystemen 
af te werken. We adviseren om altijd eerst een test uit te voeren met het 
verfsysteem van uw keuze. Vraag uw verfleverancier om advies.

ONDERHOUD:
Zorg voor regelmatig onderhoud van plaatoppervlak en randen. We advise-
ren dit onderhoud door een vakkundig schilder te laten uitvoeren.

JUIST OPSLAAN (ook op de bouwplaats):  
DROOG EN PLAT BEWAREN IN RECHTE STAPELS. NIET SCHUIVEN.

ALTIJD DROOG VERWERKEN! 
• Gebruik scherp gereedschap. 
• Montage met schroeven geeft een hogere trekvastheid.

Laat de platen vóór verwerken acclimatiseren in de ruimte waar ze toege-
past worden.

R = 3 mm

afronden randen voor 
voldoende verflaagdikte
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VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 
MULTIPLEX IN BINNENTOEPASSING

Deze leaflet geeft de belangrijkste aandachtspunten weer van de richtlijnen ‘verwerking houtachtig plaatmateriaal’van Centrum Hout/ VVNH

randsealer minimaal 
2x aanbrengen met 
kwast

gaps en
schroefgaten dichten
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