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TOEPASSING
Ondervloeren, verpakkingsmateriaal, aftim-
meren van plafonds en scheidingswanden, 
vullingen voor deuren, ondergrond voor 
stucwerk, prikbord.
Interieure toepassing, droge omgeving.

VERLIJMING
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.

DENSITEIT 
Ca. 270 kg/m3 

Het zachtboard is “ivory faced” en wordt in 
papier verpakt geleverd.

Zachtboard bestaat uit vervezeld hout, 
dat onder middelzware persdruk geprodu-
ceerd wordt. Het heeft goede isolerende 
eigenschappen. Het wordt vaak gekozen als 
ondervloer en daarnaast ook veel gebruikt 
als beschermend verpakkingsmateriaal.

ZACHTBOARD

AFMETINGEN
2440 x 1220 mm: 10 mm
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Afhankelijk van de toepassing is het gewenst om de randen af te werken.

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 de 
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.

Adviezen bij schilderen van het oppervlak van vezelplaten
Aan veel vezelplaten is wat paraffine toegevoegd om een betere vochtwe-
rendheid te verkrijgen. Het oppervlak zal voorafgaand aan schilderen zeer 
goed vetvrij gemaakt moeten worden. Vraag uw verfleverancier om advies.

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

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

ALTIJD DROOG VERWERKEN! 

• Gebruik scherp gereedschap, een 
fijntandige zaag en goede onder-
steuning. 

• Spaanplaat en OSB kunnen aan de 
randen gemakkelijk splinteren.

• Hardboard en zachtboard eventu-
eel insnijden en breken.

• Montage met schroeven geeft een 
hogere trekvastheid.

R = 3 mm

afronden randen voor 
voldoende verflaagdikte

60 cm 60 cm
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VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 
VEZELPLATEN 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

www.internationalplywood.nl        
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