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www.internationalplywood.nl

TOEPASSING
Zijwanden, kopschotten in bedrijfswagens, 
vrachtwagens.

Interieurbouw, meubels, keukens, wacht-
ruimtes, winkelinrichtingen, dierenverblij-
ven.

KWALITEIT 
Door en door berkenmultiplex met dekfi-
neer BB/BB met tweezijdig een fenolcoa-
ting van 120 g/m2.  
De coating is semitransparant bij Interform 
lichtbruin, -geel en -groen en (vrijwel) dek-
kend bij Interform zwart.

VERLIJMING 
WBP - EN 314-2 klasse 3 exterieur

DENSITEIT 
ca. 650 - 700 kg/m3 

De semi-transparante coating laat de hout-
nerf enigszins zichtbaar. De zwarte coating 
is meer dekkend en laat nog enigszins het 
houtoppervlak doorschijnen. 
Door dit decoratieve en praktische opper-
vlak kent de plaat vele toepassingen. 

De randen zijn voorzien van waterafsto-
tende verf ter bescherming tijdens trans-
port en opslag. Dit is zeker geen definitieve 
randafwerking! In vochtige omstandighe-
den: seal de randen!
 

INTERFORM® GEEL / GROEN / 
LICHTBRUIN / ZWART

AFMETINGEN
Interform® Lichtbruin 
1250 x 2500 mm: 6,5 - 9 - 12 - 15 - 18 mm (FSC)
1525 x 3050 mm: 4 - 6,5 - 9 - 12 - 15 - 18 mm (PEFC)

Interform® Groen
1250 x 2500 mm: 18 mm (FSC)
1525 x 3050 mm: 18 mm (PEFC) 

Interform® Geel
1250 x 2500 mm: 18 mm (FSC)
 
Interform® Zwart 
1250 x 2500 mm: 9 - 18 mm (FSC)

Andere diktes en afmetingen op aan-
vraag leverbaar. Maatwerk (incusief 
CNC frezen) behoort tot de mogelijk-
heden. 

______________________________

Zie ook Interform® donkerbruin 
(onder ‘beton’)

www.ip-interform.com 

2+Steeds meer mogelijk-
heden in FSC.
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PEFC/01-31-60

www.pefc.org



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

ALTIJD DROOG VERWERKEN! 

• Gebruik scherp gereedschap .
• Platen met coating: zagen met voorritser ter bescherming van de coating.
• Altijd voorboren.
• Montage met schroeven biedt een hoge trekvastheid.
• In vochtige omgeving: RVS schroeven gebruiken.
• Houd rekening met enige ruimte tussen de platen, zodat het hout kan 
werken.

Schroefafstanden bij triplex
• Bij plaatdikten tot 12 mm: 400 mm afstand houden.
• Bij plaatdikten vanaf 12 mm: 600 mm afstand houden.
• Hoeken: 15 mm uit de hoek afstand houden.
• Randen: 10 mm uit de rand afstand houden.
• In geval van spijkers/nieten de onderlinge afstanden met 50% verminderen.

BESCHERM TEGEN VOCHTINDRINGING: 

Randafwerking vóór montage: 
• Dicht gaps.
• Rond randen af voor schilderen
• Seal de randen

Oppervlak:
• Dicht boor- en schroefgaten

Onderhoud:
Zorg voor regelmatig onderhoud van 
de randen. We adviseren dit onder-
houd door een vakkundig schilder te 
laten uitvoeren.

R = 3 mm

afronden randen voor 
voldoende verflaagdikte
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VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 
MULTIPLEX IN CARROSSERIEBOUW

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

10 mm
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