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TOEPASSING
Carrosseriebouw, aanhangers en paarden-
trailers, meubilair, interieurbouw, wandaf-
werking binnen en buiten, plafonds, kasten, 
borstweringen, dakoverstekken etc. Overal 
waar een sterke elastische folie en een 
goede slagvastheid gewenst is. 
Ook geschikt voor binnenbekleding van 
koelruimten, containers, vrachtwagens, 
enz. Overal waarbij een hygiënisch opper-
vlak gewenst of vereist is.

KWALITEIT 
Door en door berkenmultiplex. PPL-coating: 
polypropyleencoating met lichte structuur, 
afgedekt met een UV-bestendige transpa-
rante laklaag. Dikte coating: 0,2 mm. In RAL 
9022 (zilver) is de dikte van de coating 0,8 
mm.

VERLIJMING 
WBP - EN 314-2 klasse 3 exterieur

DENSITEIT 
ca. 650 - 700 kg/m3

Interstar structuur is een plaat o.b.v. ber-
kenmultiplex uit Finland of Oost-Europa, 
tweezijdig voorzien van een (PPL) flexibele 
kunststoflaag.  
De beschermende coating maakt deze 
plaat ook geschikt voor gebruik in buiten-
toepassingen, veelal ook in de carrosserie. 
Interstar Structuur vindt ook toepassing op 
plaatsen waar een hygiënisch oppervlak 
vereist is. 

Zie ook: Interstar Glad (melamine)

INTERSTAR® STRUCTUUR

AFMETINGEN
Kleur: wit/wit 
1525 x 3050 mm: 15 - 18 mm  
  
Kleuren: zwart/wit, grijsbruin/wit, zilver/wit:  
1525 x 3600 mm: 18 mm

Overige diktes en afmetingen op aanvraag leverbaar. 
Maatwerk behoort tot de mogelijkheden.
Op bestelling en met een bepaalde minimumafname zijn 
er diverse kleurmogelijkheden. Informeer hiernaar bij onze 
verkoop: 0183 353 000.
__________________________________________________

structuur

Elasticiteitsmodulus, treksterkte, overspanningen en draag-
vermogen zijn terug te vinden in het Handbook of Finnish 
plywood (als pdf te downloaden van onze website  
www.internationalplywood.nl). Kleurechtheid 6-7 overeen-
komstig DIN 54004. Randafwerking is belangrijk bij berken-
multiplex in buitentoepassing.

www.ip-interstar.com
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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
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