
Deze catalogus plaatmateriaal is maart 2020 bij-
gewerkt. In deze map vindt u de producten van 
International Plywood BV die op voorraad worden 
gehouden. Daarnaast hebben we diverse platen/
plaatmateriaal die we op bestelling aan u kunnen 
leveren. 

In de bijlagen vindt u de verkoopvoorwaarden en 
informatie over logistieke diensten, CE-markering, 
algemene informatie over berkenmultiplex.

COMBINEREN LOONT!
Combineren is gemakkelijk, 
want u kunt putten uit een 
brede en diepe voorraad en 
dat betekent dat u naast de 
veelgebruikte platen in de 
gangbare maten ook de afwij-
kende platen en maten kunt 
mee bestellen. U kunt dus op 

één plaats uw bestelling doen en door combina-
ties te maken kunt u maximaal profiteren van een 
gunstige prijs. IP biedt u het gemak van uw bestel-
ling doen op één plaats met de zekerheid dat u het 
netjes en op tijd geleverd krijgt. 

Indeling plaatmateriaal op toepassing:
De producten zijn op toepassing ingedeeld. De toe-
passingen van de diverse platen staan beschreven in 
de productbladen. 
In het algemeen geldt dat alle platen met een 
buitentoepassing óók binnen te gebruiken zijn. De 
platen die ingedeeld staan bij binnentoepassing 
kunnen vanwege hun verlijming of houtsoort echter 
uitsluitend binnen, of alleen op een beschermde 
locatie buiten, gebruikt worden. 
Onder carrosserie staan een aantal platen met een 
gladde coating die het ook uitstekend zouden doen 
in een andere toepassing. Sommige betonmulti-
plexen zijn ook geschikt voor de carrosserie. 

Op de website zijn ook alle plaatmaterialen te 
vinden en kunt u met behulp van de productfilters 
zoeken op toepassing, houtsoort, etc. Logt u in dan 
kunt u ook bij de prijslijst.

Heeft u vragen over de toepassing van een plaat, 
belt u ons dan gerust even: 0183-353 000. Of neem 
contact op met uw contactpersoon (z.o.z.)

CATALOGUS PLAATMATERIAAL

Disclaimer: Ondanks alle inspanningen kunnen we niet garanderen dat alle informatie volledig, correct en up-to-date is. Deze  
informatiemap is een momentopname. De producten en het assortiment zijn voortdurend in ontwikkeling. De meest  
recente informatie vindt u op: www.internationalplywood.nl.

Your panels, our passion
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International Plywood bv is voorraadhoudend 
importeur van plaatmateriaal en belevert de hout-
handel, bouwmaterialenhandel, professionele bouw-
markten en specifieke segmenten in de industrie. 
Naast het plaatmateriaal dat we in vele soorten en 
maten op voorraad hebben, leveren we ook maat-
werk-oplossingen. 

DISTRIBUTIE Het logistieke team zorgt er voor dat 
alle producten op tijd worden besteld, dat we de 
juiste producten in de juiste hoeveelheden op voor-
raad houden en dat u als klant kunt profiteren van 
optimale beschikbaarheid tegen zeer aantrekkelijke 
commerciële condities.

SERVICE We zijn een servicegerichte partner. Inter-
national Plywood heeft de capaciteit om u te ontzor-
gen. We bieden verkoopondersteuning en klantspe-
cifieke bedrijfsoplossingen met Edifact, barcodering, 
trainingen en meer.

MILIEU Het plaatmateriaal wordt wereldwijd inge-
kocht van betrouwbare, legaal producerende part-
ners, zodat wij altijd conform de EUTR handelen en 
u dus ook. International Plywood is FSC- en PEFC-ge-
certificeerd en we importeren zoveel mogelijk plaat-
materiaal met het FSC- of PEFC-keurmerk. Voor elke 
toepassing kunnen we een plaat aanbieden met een 
duurzaam bosbeheer keurmerk.

BEDRIJF

ZAGERIJ Al jaren verzorgt IP allerlei soorten 
maatwerk voor haar klanten. Vanaf heden be-
schikken wij over een HOMAG 400 op onze eigen 
locatie in Nieuwland. Met deze dienst kunt u 
stroken en panelen direct uit onze voorraad pro-
fessioneel laten zagen. Hiermee beschikt u over 
een assortiment van meer dan 900 verschillende 
items op maat geleverd. Dus zelfs als u zelf over 
zaagcapaciteit beschikt, kan het interessant zijn.

Keurmerken:  FSC®  CU-COC-808632 
  PEFC CU-PEFC-808632

Registratie KvK: Midden-Nederland,  
  nr. 23059456
BTW:  NL007639065B01
Bankgegevens: IBAN: NL25 ABNA 0824257804

Bezoekadres:  Zijlkade 20b, 4243 JE Nieuwland 

Postadres: Postbus 65, 4230 BB Meerkerk

Telefoon  +31 (0)183 35 3000
Telefax     +31 (0)183 35 1088
E-mail:   info@internationalplywood.nl
Website www.internationalplywood.nl

CONTACTPERSONEN E-mailadressen: Mobiele tel.nrs.

Henk Lozeman, algemeen directeur h.lozeman@internationalplywood.nl +31 (0)651 382 228

Herwin Rutte, manager verkoop Benelux h.rutte@internationalplywood.nl +31 (0)611 318 935

Leo Klöne, vertegenwoordiger industrie l.klone@internationalplywood.nl +31 (0)655 395 837

Santina Grimbergen, e-commerce manager s.grimbergen@internationalplywood.nl

Robert van Lomwel, verkoop binnendienst r.vanlomwel@internationalplywood.nl

Robert Spruit, verkoop binnendienst r.spruit@internationalplywood.nl

Gerrit Kamphuis, vertegenwoordiger Noord-NL g.kamphuis@internationalplywood.nl +31 (0)646 023 984

Rob de Haas, vertegenwoordiger Zuid-NL/België r.dehaas@internationalplywood.nl +31 (0)655 302 254 
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INHOUD EN OVERZICHT

 BINNEN

Berkenmultiplex interior - vierkant _______5 _____________________________ 2+ ________________________
Berkenmultiplex -WBP ________________6 ______a ____________________ 2+ ________________________
Ecobeuk ____________________________7 ______a _____a ____________ 4 _________________________
Fins Hardboard standaard - Lionboard ____8 ______________a ____________ 4 _________________________
Fins Hardboard geperforeerd ___________9 ______________a ____________ 4 _________________________
Fins Hardboard oil tempered-Lionboard _10 ______________a ____________ 4 _________________________
Greenplex _________________________11 ______a ____________________ 2+ ________________________
HDF  ____________________________12 ______________a ____________ 4 _________________________
HDF lakboard wit ___________________13 ______________a ____________ 4 _________________________
Intercolor, het kleurenprogramma ______14 ______a _____a ____________ 2+ ________________________
Interflex ___________________________15 _____________________________ 4 _________________________
Interlaq transparant en whitewash-mat __16 ______a ____________________ 2+ ________________________
Lakboard - wit ______________________17 ______________a ____________ 4 _________________________
MDF  ____________________________18 ______________a ____________ 4 _________________________
MDF vochtwerend-V313 ______________19 ______________a ____________ 4 _________________________
MDF zwart _________________________20 ______________a ____________ 4 _________________________
MDF black supermatt - vochtwerend ____21 ______________a ____________ 2+ ________________________
Populierenmultiplex _________________22 ______________a ____________ 4 _________________________
Radiata-pine multiplex (Chileens) SE ____65 ______a ____________________ 2+ ________________________
Spaanplaat P1 en P2 _________________23 ______________a ____________ 4 _________________________
Spaanplaat geplastificeerd ____________24 ______________a ____________ 4 _________________________
Spaanplaat vochtwerend-V313/P3 en P5 _25 ______________a ___________ 4/2+ _______________________
Tecto white P5 plafondplaat ___________26 ______________a ____________ 2+ ________________________
Vliegtuigmultiplex (Fins berken) ________27 ______________a _______________________________________
Zachtboard  ________________________28 ______a ____________________ 3 _________________________
 SCHILDERKLAAR voor binnen:
Interprime  ________________________29  ______________a ____________ 4 _________________________
Interprime Plus _____________________30 ______________a ____________ 4 _________________________
i-Prime ____________________________31 ______________a _______________________________________
MDF lakdraagfolie ___________________32 ______________a ____________ 4 _________________________
MDF lakdraagfolie PRO vochtwerend ____33 ______________a ____________ 4 _________________________
MDF Prime ________________________34 ______________a ____________ 4 _________________________

 BUITEN

Randsealer bruin, grijs, wit ____________35 ________________________________________________________
Okoumé Garant _____________________36 ______a ____________________ 2+ ______ a ___ 10 JAAR _____
Rhinoplex _________________________37 ______a ____________________ 2+ ____________ 15 JAAR _____
Supergarant  _______________________38 _____________________________ 2+ ______ a ___ 30 JAAR _____
Supergarant mahonie ________________39 _____________________________ 2+ ______ a ___ 30 JAAR _____
Viking® core kunststofpaneel __________40 _____________________________ 4 _________________________
 SCHILDERKLAAR voor buiten:
i-Paint  ____________________________41 ______a ____________________ 2+ ____________ 10 JAAR _____
Rhinoprime 3.0 _____________________42 ______a ____________________ 2+ ____________ 15 JAAR _____
Silverpaint+ ________________________43 ______a ____________________ 2+ ______ a ___ 10 JAAR _____
Viking® ply boeideel__________________44 ______a ____________________ 4 _______ a ___ 10 JAAR _____
X-Prime  ___________________________45 ______a ____________________ 2+ ______ a ___ 10 JAAR _____
X-Prime Plus _______________________46 ______a ____________________ 2+ ______ a ___ 30 JAAR _____
X-Prime Paint _______________________47 _____________________________ 4 _______ a ___ 30 JAAR _____

   FSC     PEFC    FLEGT   CE  KOMO  GARANTIEProducten per toepassing op alfabet       pagina

Keurmerken/markeringen zijn mogelijk niet in alle afmetingen of uitvoeringen van het 

product beschikbaar. Specificatie op het productblad of bel 0183 353 000. 

BINNENKORT LEVERBAAR

BINNENKORT LEVERBAAR
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INHOUD EN OVERZICHT
   FSC     PEFC    FLEGT   CE  KOMO  GARANTIEProducten per toepassing op alfabet       pagina

 DEURMATEN BINNEN/BUITEN

i-Paint deurmaat  ___________________48 ______a ____________________ 2+ ____________ 10 JAAR _____
Okoumé KOMO deurmaat ____________49 ______a ____________________ 2+ ______ a ___ 10 JAAR _____
Silverpaint deur  ____________________50 ______a ____________________ 2+ ____________ 10 JAAR _____
Silverpaint ALU  _____________________51 ______a ____________________ 2+ ____________ 10 JAAR _____
Supergarant ALU gegrond _____________52  _____________________________ 2+ ______ a ___ 10 JAAR _____
X-Prime deur _______________________53 ______a ____________________ 2+ ______ a ___ 10 JAAR _____

 CARROSSERIE

MET ANTISLIPPROFIEL
Interdeck en Interdeck groen __________54 ______a _____a ____________ 2+ ________________________
Interdeck Hexa (+gigant) ______________55 ______a _____a ____________ 2+ ________________________
Interdeck Hexa grijs  _________________56 ______a ____________________ 2+ ________________________
Interdeck crown grijs (gigant) __________56 ______a ____________________ 2+ ________________________
Superfloor _________________________57 ______________a ____________ 2+ ________________________
Superfloor gigant ___________________58 ______a _____a ____________ 2+ ________________________

GLADDE COATING / DECORATIEF
Interstar glad _______________________59 ______a _____a ____________ 2+ ________________________
Interstar structuur ___________________60 ______________a ____________ 2+ ________________________
Interform grijs ______________________61 ______________a ____________ 2+ ________________________
Interform geel - groen - lichtbruin - zwart 62 ______a _____a ____________ 2+ ________________________

 BETON

Diamond reversed pattern ____________63 ______________a ____________ 2+ ________________________
Indonesisch betonplex _______________64 ______________________a ____ 2+ ________________________
Interform donkerbruin _______________65 ______a ____________________ 2+ ________________________
PandaForm ________________________66 ______a _______________________________________________
Rioform ___________________________67 ______a ____________________ 2+ ________________________
Spaanplaat vochtwerend-V313/P5 ______25 ______________a ____________ 2+ ________________________

 CONSTRUCTIEF

Chileens radiata pine ________________68 ______a ____________________ 2+ ________________________
Chiliplex ___________________________69 ______a ____________________ 2+ ________________________
Elliottis pine multiplex ________________70 ______a ___________________ 4/2+  _______________________
Interfloor Premium __________________71 ______a ____________________ 2+ ________________________
Metsa Spruce ______________________72 ______________a ____________ 2+ ______ a _______________
Mezzanine vloerplaten _______________73 ______________a ____________ 2+ ________________________
OSB III  ____________________________74 ______a ____________________ 2+ ________________________
Lariks Premium  _____________________75 ______a ____________________ 2+ ________________________
Russisch naaldhoutmultiplex __________76 ______a ____________________ 2+ ________________________
Softwood Premium __________________77 ______a ____________________ 2+ ________________________
Spaanplaat vochtwerend-V313/P5 ______25 ______________a ____________ 2+ ________________________
Tsjechisch vuren multiplex ____________78 ______________a ____________ 2+ ________________________

BIJLAGEN _______________________79-86

Keurmerken/markeringen zijn mogelijk niet in alle afmetingen of uitvoeringen van het 

product beschikbaar. Specificatie op het productblad of bel 0183 353 000. 
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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 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
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BERKEN MULTIPLEX - WBP
TOEPASSING
Toepassing volgens EN 636-2: constructief 
in vochtige omstandigheden.

Hogere kwaliteiten (B/BB en BB/BB):
meubelindustrie, speelgoed, puzzels en 
luxe verpakkingen. Interieurbouw, tafel- en 
baliebladen, al of niet voorzien van hard-
plastic toplaag of edelfineer. 

In de kwaliteit BB/CP wordt de afmeting 
2150 x 1250 mm gebruikt om kassementen 
van te maken. 

C/C- en CP-kwaliteit:
verpakkingsindustrie, pallets, rompen voor 
bankstellen en kabelhaspels. Basisplaat 
voor massief uitziende parketstroken. Cas-
sementen. Timmerindustrie.  

Berkenmultiplex kan ook gebruikt worden 
voor permanente toepassingen in bouw-
constructies (o.a. dak-, vloer- en spantcon-
structies). Ook voor de carrosseriebouwer 
is het een goede basisplaat.

KWALITEITEN 
B/BB - BB/BB - BB/CP - CP/CP - WGE/WGE. 

VERLIJMING  
WPB - EN 314-2 klasse 3 (exterieur). 

DENSITEIT 
ca. 650 - 700 kg/m3

Berkenmultiplex is een uitstekend bruik-
bare plaat door de gelijkmatige opbouw en 
de prachtige witgele kleur van het hout.
In overleg met u leveren we gecalibreerd 
berkenmultiplex met dikte-toleranties.
Berkenmultiplex is veelal in zowel langs- als 
dwarsgefineerde uitvoering verkrijgbaar. 
Uiteraard bestaan in de plaatlengte 3050 
mm uitsluitend dwarsgefineerde platen. 

AFMETINGEN
B/BB: 2500 x 1250 mm: 4 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 
 30 - 40 mm
S/BB: 1525 x 3050 mm: 4 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 30 mm
BB/BB: 2440 x 1220 mm: 9 - 12 - 15 - 18 mm
BB/CP: 1525 x 3050 mm: 4 - 9 - 15 - 18 - 21 - 24 - 30 mm
 2150 x 1250 mm: 18 mm
CP/CP: 2500 x 1250 mm*: 4 - 6,5 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 
 27 - 30 - 40 mm
 2440 x 1220 mm: 9 - 12 - 15 - 18 mm
 1300 x 3050 mm: 18 mm
 1525 x 3050 mm: 4 - 6,5 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 -  
 30 - 40 mm
WGE/WGE: 2150 x 4000 mm: 12 - 18 mm

Regelmatig op voorraad: 
CP/C:  2500 x 1250 mm: 9 - 12 - 15 - 18 mm
 1525 x 1525 mm: 9 - 12 - 15 mm
Andere afmetingen op aanvraag.

* Incidenteel zijn in plaats van de afmetingen 2500 x 1250 of 
1250 x 2500 mm, de afmetingen 2440 x 1220 en/of 1220 x 
2440 mm beschikbaar.  

Een omschrijving van de berkenmultiplex-kwaliteiten vindt u 
in de bijlagen.

a 2+a

Het meeste berkenmultiplex is FSC-gecertificeerd. Vraag ons 
hiernaar.

INTERIOR
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TOEPASSING
Decoratieve toepassingen, meubels, werk-
bladen en bureaubladen, puzzels, speel-
goed, decoratieve verpakkingen. 
Aangezien beukenhout geen smaak of geur 
afgeeft, is het zeer geschikt voor speelgoed 
en gebruik in de voedingsindustrie. 
Conform EN 636-1. Systeem 4.

Beukenhout valt in de laagste duur-
zaamheidsklasse, waardoor buiten-
gebruik wordt afgeraden.

KWALITEIT 
B/BB

VERLIJMING 
MR-E1 - alleen geschikt voor binnenge-
bruik.

DENSITEIT 
ca. 750 kg/m3

De productie van Ecobeuk vindt voorna-
melijk plaats in Oost-Europa. Van oudsher 
staat beukenmultiplex natuurlijk bekend 
om haar mooie, warme kleur en de voor-
treffelijke mechanische eigenschappen. 
Vooral de grote hardheid van het beuken-
hout is kenmerkend. International Plywood 
betrekt dit beukenmultiplex van FSC®- en 
PEFC-gecertificeerde producenten.

ECOBEUK® BEUKENMULTIPLEX

AFMETINGEN   
2500 x 1250 mm: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 25 - 30 - 40 mm
__________________________________________________

Omschrijving kwaliteiten
B: Enkele kleine (open) pitkwastjes kunnen voorkomen. 
Natuurlijke verkleuringen en enkele minimale splitjes zijn in 
beperkte mate toegestaan. 

BB: Overwegend ongevoegd fineer, waarin reparaties door 
middel van proppen zijn toegestaan. Een beperkt aantal 
kwastjes is toegestaan, alsmede het voorkomen van enkele 
splitjes en kopscheurtjes. 

a
a

a

PEFC/01-31-60

www.pefc.org

®

INTERIOR
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HARDBOARD - LION BOARD

TOEPASSING
Vloerbedekking, wandafdichting, verpak-
king, afdekking, bescherming, etc.

VERLIJMING  
interieur

DENSITEIT 
Ca. 940 tot 960 kg/m³ afhankelijk van de 
houtsoort.

Hardboard is al ruim 60 jaar op de markt. 
De plaat, samengesteld uit geperste hout-
vezels, is een zeer functioneel product dat 
vele toepassingen kent. Voorzijde is glad, 
achterzijde is ruw van oppervlak. Hard-
board is zeer gunstig geprijsd. Hardboard 
standaard wordt met PEFC-keurmerk 
geleverd.

Zie ook HDF

AFMETINGEN
  610 x 1220 mm: 3 mm 
2440 x 1220 mm: 3 mm 
3050 x 1220 mm: 3 mm
Andere diktes en afmetingen op aanvraag leverbaar.
__________________________________________________

a
a  4 

PEFC/01-31-60

www.pefc.org

INTERIOR
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HARDBOARD GEPERFOREERD

TOEPASSING
Bedbodems, bekleding van wand t.b.v. 
geluidsreductie.

Geperforeerd hardboard wordt veelal 
toegepast in bedbodems t.b.v. de ventilatie, 
maar ook in ander meubilair. Het kent ook 
toepassing in winkelinrichting en wordt 
gebruikt t.b.v. geluidsreductie.  

OMSCHRIJVING
Voorzijde is glad, achterzijde is ruw van op-
pervlak. Doorsnede gat: 4,8 mm en hart op 
hart afstand is 12,7 mm.

VERLIJMING
interieur

DENSITEIT
Ca. 900 kg/m³

AFMETINGEN
2440 x 1220 mm: 3 mm 

Andere diktes en afmetingen op aanvraag leverbaar.
__________________________________________________

a 4 (sommige producties)

PEFC/01-31-60

www.pefc.org

a INTERIOR
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HARDBOARD OIL TEMPERED

TOEPASSING
Houtskeletbouw, ondervloeren, afdichting, 
bekledingsmateriaal. 

OMSCHRIJVING
Voorzijde is glad, achterzijde is ruw van op-
pervlak.

VERLIJMING 
interieur

DENSITEIT 
ca. 1000 kg/m3

De plaat bestaat uit geperste houtvezels; 
door een olietoevoeging ontstaat een ze-
kere mate van watervastheid.
Hardboard oil tempered is derhalve een 
functionele plaat voor toepassingen waar 
vochtwerende eigenschappen gewenst zijn.

AFMETINGEN
2440 x 1220 mm: 3 (of 3,2) - 4,8 - 6 mm
3050 x 1220 mm: 3 (of 3,2) - 4,8 mm
__________________________________________________

a
a

PEFC/01-31-60

www.pefc.org

4
INTERIOR
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GREENPLEX® HARDWOOD - FSC®

TOEPASSING
EN 636-2S.
Binnen of beschut buiten toepassen.

Allerhande timmerwerk binnen. Greenplex-
FSC laat zich gemakkelijk zagen en frezen en 
kan prima gegrondverfd worden. Voor een 
glad eindresultaat adviseren wij een plaat 
met paintfilm.  
Zie ook op www.internationalplywood.nl 
het advies glad schilderwerk.

KWALITEIT  BB/CC. Zeer glad geschuurd  
  rood dekfineer van 0,4 mm 
  na het schuren.

VERLIJMING Exterieur EN 314-2 
  klasse 2 (beschut 
  buiten). 

DENSITEIT  Ca. 600 kg/m³

Greenplex is opgebouwd uit een Eucalyt-
pus kern met aan beide zijden een zeer glad 
rood dekfineer. Het hout komt uit FSC-
beheerde bossen en heeft het FSC 100% 
- keurmerk. 
Een verantwoord en duurzaam alternatief 
voor bijv. tropisch hardwood multiplex, dat 
bovendien niet duur is. 

AFMETINGEN
2440 x 1220 mm: 3,6 - 5,5 - 9 - 12 - 15 - 18 - 22 en 25 mm

3050 x 1530 mm: 9 - 12 - 15 - 18 mm
__________________________________________________

Deze plaat is sterk en uitstekend geschikt voor binnentimmer-
werk of beschutte buitentoepassingen. Het rode dekfineer 
is fraai en dun en meestal van Lotofa, incidenteel van Sapeli 
mahonie. Gebruik voor buitentoepassingen Supergarant of 
okoumé met KOMO

www.greenplex.nl 

aa

GREEN

2+
INTERIOR
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HDF PEFC

TOEPASSING
Wandafdichting, verpakking, achterwanden 
meubels, etc.

VERLIJMING  
interieur

DENSITEIT  
> 800 kg/m3

HDF is een plaat van fijn vermalen houtve-
zels, waaraan lijm is toegevoegd. De platen 
worden in droge toestand geperst. HDF 
heeft een zeer hoge densiteit en is goed te 
spijkeren en schroeven. Het is uitstekend 
te verlijmen. HDF in dunnere diktes is een 
alternatief voor hardboard en wordt o.a. 
gebruikt als achterwand bij meubels.

AFMETINGEN 
2440 x 1220 mm: 3 - 4 mm
__________________________________________________

PEFC/01-31-60

www.pefc.org

a
a 4 (sommige producties)

INTERIOR



13

CERTIFICATEN
O  FSC®  
O  PEFC 
 

O  CE  
O  KOMO  
O  GARANTIE 

BI
N

N
EN

www.internationalplywood.nl

HDF LAKBOARD WIT

TOEPASSING
Wandafdichting, verpakking, achterwanden 
meubels, etc.

VERLIJMING  
interieur

DENSITEIT  
> 800 kg/m3

HDF lakboard wit is HDF dat eenzijdig wit 
gelakt is en de achterzijde is onbewerkt 
maar zonder de zeefafdruk van hardboard. 
Het kent dezelfde toepassingen.

Zie ook lakboard wit (hardboard).

AFMETINGEN
2440 x 1220 mm: 3 mm
__________________________________________________
Op aanvraag:
2440 x 1200 mm: 2 - 2,5 - 5 - 6 mm

PEFC/01-31-60

www.pefc.org

a
a 4 (sommige producties)
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TOEPASSING
Decoratieve, interieure toepassingen zoals: 
meubels, aftimmerwerk,
bekleding van wand en plafond, etc. 

KWALITEIT
Berken multiplex in B/BB of BB/BB uitvoe-
ring (afhankelijk van de transparantie van 
het oppervlak).

VERLIJMING 
WBP - Exterieur conform EN 314-2, klasse 
3.

DENSITEIT 
ca. 700 kg/m3

Onder de naam INTERCOLOR hebben 
we een aantal platen uit ons programma 
verzameld die hun kwaliteit op een andere 
toepassing al hebben bewezen, maar ook 
uitstekend toepasbaar zijn op decoratief 
vlak. Alle platen zijn op basis van WBP-ver-
lijmd berken multiplex met FSC-keurmerk. 
Meer productdetails vind je op de betref-
fende productbladen in deze catalogus.

Voor de juiste kleur en een goed gevoel van 
de kwaliteit: Vraag de monsterdoos aan.

INTERCOLOR 
HET KLEURENPROGRAMMA

a
a

a 2+

INTERCOLOR

AFMETINGEN    *Interstar structuur afmeting
2500 x 1220 mm*: 18 mm    zie productblad blz. 57
__________________________________________________

transparant

lichtbruin

bruin

grijsbruin

whitewash

groen

grijs 

zwart

Lichtbruin

geel

zwart

wit

Mat

wit

zilver

INTERLAQ

INTERSTAR glad 

INTERFORM (semi-transparant)

INTERFORM (dekkend)

INTERSTAR structuur

Alle producten FSC m.u.v. 
Interstar structuur, die is 
PEFC

PEFC/01-31-60

www.pefc.org

www.intercolor.nl
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INTERFLEX BUIGTRIPLEX

TOEPASSING
Aftimmerwerk voor binnenwerk, voor be-
kleding met ronde vormen.

KWALITEIT  
B/BB

VERLIJMING  
MR - E1 (interieur)

DENSITEIT 
Ca. 350 kg/m3

Dit buigtriplex is geproduceerd op basis van 
flexibele Fromager fineren aan de buiten-
zijden en een taai kernfineer. Hierdoor is 
het mogelijk dit unieke triplex te buigen tot 
kleine diameters.
Buigtriplex is een uniek product waarmee 
gemakkelijk speelse ronde vormen gemaakt 
kunnen worden. 

De houtsoort Fromager is ook bekend on-
der de namen Kapokier, Ceiba of Fuma.

AFMETINGEN    diktes - opbouw
2500 x 1220 mm: 7 mm - 3 laags   langsfineer
1220 x 2500 mm: 7 mm - 3 laags   dwarsfineer
__________________________________________________

buigrichting bij dwarsfineer
    2500 mm
1220 mm 

  2500 mm
buigrichting bij 
langsfineer

 1220 mm

a 4  
INTERIOR
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a a

TOEPASSING
Interieurbouw, tafel- en baliebladen, kas-
ten, wanden, aftimmeren, renoveren.
Meubelindustrie en timmerindustrie.
Interlaq is ontwikkeld voor (binnenhuis-)ar-
chitect, interieurbouwer en meubelmaker.

Decoratief oppervlak en decoratief lijnen-
spel van de randen door de gelijkmatige 
opbouw.

Voor intern gebruik als structureel compo-
nent in vochtige omgeving (EN 636-2).

 KWALITEIT 
Door en door berkenmultiplex met dekfi-
neer B/BB met tweezijdig een matte, harde 
lak in transparante of whitewash uitvoe-
ring.

VERLIJMING 
WBP - EN 314-2 klasse 3 exterieur

DENSITEIT 
Ca. 650-700 kg/m3  

De transparante matte coating laat de 
natuurlijke kleur en het rustige patroon van 
berkenmultiplex goed zien.
 
De whitewash coating is semi-transparant. 
Daardoor is het rustige patroon van berken 
multiplex goed te zien. Deze melkwitte 
kleur is zeer decoratief. 

INTERLAQ® TRANSPARANT MAT 
INTERLAQ® WHITEWASH MAT

AFMETINGEN
Interlaq transparant mat  
2500 x 1250 mm: 18 mm

Interlaq whitewash mat
2500 x 1250 mm: 18 mm

Andere diktes en afmetingen op aanvraag leverbaar. 
Maatwerk (incusief CNC frezen) behoort tot de moge-
lijkheden. 

2+aa
INTERIOR
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LAKBOARD WIT 

TOEPASSING
Wandafdichting, verpakking, achterwanden 
meubels, etc.

KWALITEIT  
Hardboard met witte laklaag aan voorzijde.

VERLIJMING  
interieur

DENSITEIT  
ca. 940-960 kg/m3 afhankelijk van hout-
soort

Lakboard wit (hardboard): Voorzijde is glad 
met een witte laklaag, achterzijde is ruw 
van oppervlak. Deze hardboardplaat be-
staat uit geperste houtvezels en wordt fa-
brieksmatig voorzien van een witte laklaag, 
waardoor het lakboard in diverse toepas-
singen direct kan dienen als afwerkplaat.

AFMETINGEN:
2440 x 1220 mm: 3 mm

Andere afmetingen en diktes op aanvraag leverbaar.
__________________________________________________

a 4 (sommige producties)

PEFC/01-31-60

www.pefc.org

a INTERIOR
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MDF

TOEPASSING
Interieurbouw, meubelindustrie, 
plakindustrie (EN 636-1G).

KWALITEIT 
geschuurd

VERLIJMING 
interieur, E1.

DENSITEIT 
ca. 620 - 750 kg/m3

MDF is een plaat van fijn vermalen houtve-
zels, 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.

AFMETINGEN
2440 x 1220 mm: 6 - 9 - 12 - 15 - 16 - 18 - 22 - 25 - 
30 - 38 mm

3050 x 1220 mm: 6 - 9 - 12 - 15 - 16 - 18 - 22 - 25 - 
30 - 38 mm
__________________________________________________

a
a

PEFC/01-31-60

www.pefc.org
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MDF VOCHTWEREND V313

TOEPASSING
In vochtige ruimtes, zoals badkamer en 
keuken. Voor algemene, onbelaste toepas-
singen (EN 636-2G).

KWALITEIT 
Geschuurd

VERLIJMING 
MR, E1.

DENSITEIT
Ca. 625 kg/m3 

Dit type MDF is vochtwerend en bestaat uit 
fijn vermalen geperste houtvezels, waaraan 
watervaste lijm is toegevoegd. Om deze 
vochtwerende plaat te onderscheiden van 
normaal MDF is een groene pigmentering 
aangebracht. De zaag- en freeskanten zijn 
goed glad af te werken.

AFMETINGEN
2440 x 1220 mm: 9 - 12 - 15 - 18 mm
 
3050 x 1220 mm: 12 - 18 mm 

Overige afmetingen op aanvraag leverbaar.
__________________________________________________

PEFC/01-31-60

www.pefc.org

a
a 4  
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MDF ZWART DOOR EN DOOR

TOEPASSING
Interieure toepassingen, zoals meubels, 
kastdeuren, balie, winkelinterieur, kantoor-
meubilair, decoratieve wandafwerking, 
lijsten voor foto’s en schilderijen, show-
cases, luidsprekers, logo’s en teksten met 
3D-effect, etc. 

KWALITEIT 
MDF met uniforme zwarte pigmentering 
door de hele plaat. 

VERLIJMING 
Interieur, E1.

DENSITEIT 
ca. 720 kg/m3

Door en door zwart gepigmenteerd MDF 
voor meubels en interior design met een 
“edge”. Het oppervlak kan worden gelakt, 
gewaxt of transparant gevernist en is ook 
zeer geschikt om te beplakken. Op speelse 
wijze kan met contrast gewerkt worden. De 
door en door zwarte pigmentering is goed 
kleurvast onder invloed van natuurlijk en 
kunstlicht.

AFMETINGEN
2440 x 1220 mm: 18 mm 
__________________________________________________

Advies: Kies bij een transparante afwerking van het oppervlak 
voor een product met UV-filter als bescherming tegen direct 
zonlicht (UV).

De pigmentering is op waterbasis en niet giftig, daardoor ook 
perfect toe te passen in interieure omgevingen met weinig 
ventilatie.

a
a

PEFC/01-31-60

www.pefc.org
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MDF BLACK SUPER MATT

TOEPASSING
Interieure toepassingen, zoals meubels, 
kastdeuren, balie, winkelinterieur, kantoor-
meubilair, decoratieve wandafwerking, etc. 

Voor niet-structurele toepassingen in 
vochtige omgeving. Kan kort belast worden 
(technische klasse MDF.HLS), serviceklasse 
2.

KWALITEIT 
MDF zwart met matte lakafwerking en anti-
fingerprint effect.

VERLIJMING 
MR, vochtwerend, E1.

DENSITEIT 
ca. 720 kg/m3

Door en door zwart gepigmenteerd MDF 
voor meubels en interior design. Het opper-
vlak is transparant en mat gelakt met een 
UV-hardende lak. De door en door zwarte 
pigmentering is goed kleurvast onder in-
vloed van natuurlijk en kunstlicht. Aan het 
oppervlak zijn de houtvezels nog zichtbaar.

AFMETINGEN
3050 x 1220 mm: 18 mm 
__________________________________________________

Geleverd met een beschermfolie aan beide zijden.

Het paneel is kant en klaar en kan eventueel nog afgewerkt 
worden met decoratief freeswerk aan oppervlak of randen.

a
a

PEFC/01-31-60

www.pefc.org

2+ (MDF.HLS)
INTERIOR
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POPULIEREN MULTIPLEX - PEFC

TOEPASSING
Uitermate geschikt voor lichtgewichttoe-
passingen in interieurbouw, caravanbouw 
en luxe verpakkingskistjes.
Met name door de geringe diktetoleran-
ties die de producent nastreeft, is de plaat 
uitermate geschikt voor het beplakken met 
hardplastic (HPL) en fineer. 

KWALITEIT 
B/BB 

VERLIJMING 
MR - EN 314-2 klasse 1 interieur. 
Op verzoek: WBP - EN 314-2 klasse 3 exteri-
eur.

DENSITEIT ca. 450 kg/m3

Populieren multiplex is plaatmateriaal dat 
sterk in opkomst is. Het snelgroeiende hout 
komt uit duurzaam beheerde bossen in 
Europa. Het lichtgewicht multiplex kent een 
prachtige homogene opbouw. Gaps of over-
laps zijn nauwelijks te vinden in de perfect 
afgewerkte randen. Het oppervlak is wit 
tot wit/geel van kleur en heeft een speels 
decoratief uiterlijk. 

AFMETINGEN
2500 x 1220 mm: 4 - 6 - 8 - 9 - 10 -  12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 40 mm
3100 x 1300 mm: 18 mm
3100 x 1530 mm: 9 - 12 - 15 en 18 mm (langsgefineerd)  
__________________________________________________

6 mm dik = 3 fineerlagen

a
a

PEFC/01-31-60

www.pefc.org
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TOEPASSING
Uitsluitend binnen. Voor binnenwanden, 
uitvulvloeren, meubelindustrie, verpak-
kingsindustrie, etc. 

P1 = Droge omgeving, algemene toepas-
singen 
P2 = Droge omgeving, meubelen

KWALITEIT 
Persing 630 geschuurd.

VERLIJMING 
interieur, E1.

DENSITEIT 
630 - 720 kg/m3

Spaanplaat is verspaand hout dat met lijm 
tot goedkoop functioneel plaatmateriaal is 
geperst. De plaat wordt veel gebruikt in de 
doe-het-zelf-branche.

Dit spaanplaat heeft het boskeurmerk PEFC.

SPAANPLAAT P1 en P2

AFMETINGEN
2500 x 1250 mm:   8 mm (P1)
2500 x 1250 mm: 10 - 12 - 16 - 18 en 22 mm (P1 en P2)
__________________________________________________

PEFC/01-31-60

www.pefc.org

a
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TOEPASSING
Droge toepassingen, interieurinrichting, 
meubels, afwerking.

KWALITEIT  
Melamine op spaanplaat P2. Kleur: Basis-
wit 020 met parelstructuur oppervlak.

VERLIJMING 
Interieur. E1

DENSITEIT 
Ca. 680 kg/m3 

Wit geplastificeerd spaanplaat voor interi-
eur- en meubeltoepassingen. Op basis van 
een P2 spaanplaat met een sterk schroef-
bare kern en een witte melamine toplaag 
wordt deze plaat gebruikt in de afwerking 
van allerhande interieure toepassingen.  
Gemakkelijk schoon te maken.

SPAANPLAAT GEPLASTIFICEERD

AFMETINGEN
2500 x 1250 mm: 10 - 18 mm
__________________________________________________

PEFC/01-31-60

www.pefc.org

a
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TOEPASSING
P3: Interieur, meubelindustrie, badkamers, 
keukens, etc. 
Omgeving vochtig, algemene toepassingen, 
onbelast (niet structureel). CE 4.

P5: Interieur, dragende toepassingen zoals 
vloeren, daken, wanden. Ook als betonbe-
kisting. Betonklasse C. 
Omgeving vochtig, structurele toepassingen 
(belastbaar). CE 2+. Alternatief voor OSB-3.

KWALITEIT  
P3 en P5. 
Het plaatoppervlak is glad, maar onge-
schuurd. Ongeschuurd verhoogt de vocht-
werendheid. 

VERLIJMING 
MUF - V313, toepasbaar in vochtige ruim-
tes (klasse 2). E1.

DENSITEIT 
Ca. 720 kg/m3

Vochtwerend spaanplaat is samengesteld 
uit houtspanen en een vochtwerend lijm-
type. De plaat is niet watervast, maar is wel 
bestand tegen een vochtig klimaat. Om de 
plaat te onderscheiden van niet-vochtwe-
rend spaanplaat, is een groene pigmen-
tering toegevoegd. Technisch gesproken 
voegt deze groene kleur niets toe aan de 
plaat. 

SPAANPLAAT VOCHTWEREND 
P3 en P5 - V313

AFMETINGEN
P3:  2500 x 1250 mm: 17 mm (ongeschuurd, rechtkantig)

P5: 2500 x 1250 mm: 10 - 12 - 18 mm (ongeschuurd, rechtkantig)
 2440 x 1220 mm: 18 mm - TG2 (ongeschuurd)
 2440 x   610 mm: 12 - 18 mm - TG4 (ongeschuurd)

PEFC/01-31-60

www.pefc.org

a
a 4  (P3) en 2+ (P5)
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TOEPASSING
Kant en klaar plaatmateriaal voor het netjes 
afwerken van daken en dakconstructies.

KWALITEIT  
Vochtwerend spaanplaat (P5) voorzien van 
eenzijdig een helderwitte laklaag.

VERLIJMING 
MUF. Vochtwerend, serviceklasse 2. E1

DENSITEIT 
Ca.720 kg/m3 

Tecto White is geschikt voor dragende toe-
passingen in vochtige omstandigheden. Dit 
maakt van Tecto White de ideale plaat voor 
de (prefab-)dakenbouw, waarbij de witte 
zijde aan de binnenzijde van het dak wordt 
geplaatst. De witte eindlaklaag zorgt met-
een voor een mooi afgewerkt eindresultaat.

Deze plaat is gemaakt van 100% circulair 
hout waarvan 85% is recycled. Het draagt 
het PEFC-keurmerk.

TECTO WHITE P5 PLAFONDPLAAT

PEFC/01-31-60

www.pefc.org

a
a 2+ (P5)  

AFMETINGEN
Tecto White - P5 - 1 zijde gelakt - Sanded - PEFC
3960 x 1218 mm: 10,0 mm
__________________________________________________

Dit vochtwerend spaanplaat (P5) is niet voorzien van een 
groene pigmentering.

INTERIOR
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TOEPASSING
Modelbouw, maquettes, speelgoed, 
ijshockeysticks, lampenkapjes en talloze 
decoratieve toepassingen. Daar waar grote 
buigzaamheid een vereiste is.

KWALITEIT 
Dekfineren kwaliteit AB/C (ongestempeld) 

VERLIJMING 
Exterieur verlijmd.

DENSITEIT 
ca. 680 kg/m3

Vliegtuigmultiplex heeft de eer het duurste 
multiplex ter wereld te zijn! De productie 
van dit berkenmultiplex met flinterdunne 
schilfineren, werd vóór en tijdens de oorlog 
daadwerkelijk toegepast als huidbekleding 
van vliegtuigrompen en vleugels.  
 
Het vliegtuigmultiplex dat IP verkoopt, 
is niet GL-gecertificeerd (Germanischer 
Lloyd).

FINS VLIEGTUIGMULTIPLEX BERKEN

AFMETINGEN
1550 x 1550 mm: 1 mm (3) - 1,5 mm (3) - 2 mm (4)
 
Tussen haakjes staat het aantal fineerlagen.
__________________________________________________

PEFC/01-31-60

www.pefc.org

a INTERIOR
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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. 275 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
__________________________________________________

a a 3
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SCHILDERKLAAR

AFMETINGEN
2500 x 1220 mm: 9 - 12 - 15 - 18 - 22 mm
__________________________________________________

INTERPRIME - PEFC

TOEPASSING
Interieure toepassingen, aftimmerwerk.   
Waar snelheid en een mooie afwerking 
gewenst is. 

KWALITEIT
Interprime is rondom voorzien van een 
witte grondverflaag van 80mu. 

VERLIJMING 
MR - interieur verlijmd, EN 314-2 klasse 1

GEWICHT 
ca. 450 kg/m3

Interprime is lichtgewicht multiplex van Eu-
ropees populierenhout en rondom voorzien 
van een witte grondverflaag van 80mu. De 
plaat heeft een mooie gelijkmatige opbouw 
en is licht van gewicht. Het is voorzien van 
een extra glad oppervlak door een speciaal 
tweelaags verfprocédé, waardoor het een-
voudig kan worden afgelakt. Gemakkelijk te 
bewerken en snel af te werken. Bespaar op 
arbeid en verf.

De grondverflaag is geschikt voor het aflakken met verfsyste-
men op waterbasis, alswel op terpentinebasis. 

www.interprime.nl

PEFC/01-31-60

www.pefc.org
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SCHILDERKLAAR

TOEPASSING
Interieure toepassingen, aftimmerwerk.  
Nog af te werken met een lak/verf.  
Daar waar een extra dikke grondverflaag 
nodig is voor een snelle afwerking.

KWALITEIT
Interprime Plus is aan de voorzijde voor-
zien van een extra dikke grondverflaag van 
140mu (RAL 1013). De achterzijde is 80mu 
(RAL 1015). 

VERLIJMING 
MR - EN 314-2 klasse 1 interieur

DENSITEIT 
ca. 450 kg/m3

Interprime Plus is lichtgewicht multiplex 
van Europees populierenhout uit produc-
tiebos. Het is rondom voorzien van een 
fabrieksmatig aangebrachte grondverflaag 
met een extra glad oppervlak door een 
speciaal tweelaags verfprocédé, waardoor 
het eenvoudig kan worden afgelakt. Ge-
makkelijk te bewerken en snel af te werken. 
Bespaar op arbeid en verf.

INTERPRIME PLUS - PEFC

AFMETINGEN
2500 x 1220 mm: 9 - 12 - 15 - 18 mm
3100 x 1530 mm: 9 - 12 - 15 - 18 mm 
__________________________________________________

PLUS

De grondverflaag is geschikt voor het aflakken met verfsyste-
men op waterbasis, alswel op terpentinebasis. 

Door de goede eigenschappen van de plaat is het met alle 
gereedschappen prima te bewerken.

www.interprime.nl

PEFC/01-31-60

www.pefc.org

a
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SCHILDERKLAAR

TOEPASSING
I-Prime geruikt u voor interieure toepassin-
gen, zoals meubels, aftimmerwerk, bekle-
ding van wand en plafond, etc. Daar waar 
een lichte plaat met goede schroefvastheid 
en een voorgegrond oppervlak gewenst is.

KWALITEIT
Europees multiplex met aan beide zijden 
een gladde, witte grondverflaag van 80mu.

VERLIJMING 
MR - EN 314-2 klasse 1 interieur

DENSITEIT 
ca. 500 kg/m3

I-PRIME is een interieurplaat o.b.v. multi-
plex. Het is vrij licht van gewicht. i-Prime 
is nieuw op de Nederlandse markt. Deze 
Europese productie heeft een stabiele aan-
voer en is voorzien van PEFC-certificering. 
M.n. door zijn gunstige prijs en goede 
schroefvastheid is het een goed alternatief 
voor andere voorgegronde interieurplaten. 
Bij de kenners bekend: De MR-verlijming 
geeft minder spanning in de plaat en zorgt 
daarmee voor meer stabiliteit. 

I-PRIME - PEFC

AFMETINGEN
2500 x 1220 mm: 9 - 12 - 15 - 18 - 22 mm
Pakinhoud resp.: 100 - 75 - 60 - 50 - 40 platen
__________________________________________________

i-Prime heeft dezelfde, gladde, fabrieksmatig aangebrachte 
primer als je al kent van Interprime. Vraag de technische 
gegevens op. gereedschappen prima te bewerken.

PEFC/01-31-60

www.pefc.org

a
4a

INTERIOR
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SCHILDERKLAAR

AFMETINGEN
2440 x 1220 mm: 9 - 12 - 15 - 18 mm
3050 x 1220 mm: 9 - 12 - 15 - 18 mm

Andere afmetingen en diktes op aanvraag leverbaar. 
__________________________________________________

MDF LAKDRAAGFOLIE

TOEPASSING 
Interieurbouw, meubelindustrie, plakin-
dustrie, winkelinrichting. Schuifdeuren en 
scheidingswanden, slaapkamers, kamerin-
richtingen. Droge toepassingen.

KWALITEIT 
MDF met tweezijdig witte lakdraagfolie 
die een snelle, gladde afwerking mogelijk 
maakt. Kanten hebben geen lakdraagfolie en 
moeten normaal afgewerkt worden.

VERLIJMING 
interieur, EN 314-2, klasse 1
E1 conform EN14322.

DENSITEIT 
ca. 620 of 750 kg/m3
 
  
MDF - lakdraagfolie is een geperste vezel-
plaat, aan twee zijden voorzien van een 
witte, gladde lakdraagfolie met een egaal 
oppervlak. De schilderklare folie is door-en-
door gekleurd en enigszins stroef waardoor 
een uitstekende verfhechting plaatsvindt. 
De folie is slijtvast en schokbestendig, en 
bespaart de afwerker heel wat schilderwerk. 
De lakdraagfolie voorkomt overmatige ab-
sorptie van de verf waardoor een gelijkmatig 
en glad resultaat ontstaat met minder verf. 
De zaag- en freeskanten zijn goed glad af te 

werken. De folie kan afgewerkt worden met water- of sol-
ventgedragen verf/lak.

Voordelen lakdraagfolie 
Door het egale oppervlak van de lakdraagfolie wordt een 
gelijkmatige verdeling en een egale absorptie van de laklaag 
verkregen. De lakdraagfolie kan afgewerkt worden met een 
verf/lak op basis van acrylaatdispersie of high solid. Door 
MDF met lakdraagfolie te gebruiken, wordt zwelling van de 
vezels aan het oppervlak voorkomen. Door de lakdraagfolie is 
aanzienlijk minder verf/lak nodig. 
Zie ook MDF Prime.

aop aanvraag 4

PEFC/01-31-60

www.pefc.org

a INTERIOR
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TOEPASSING 
Intern gebruik als niet structureel onder-
deel in een vochtige omgeving. 
Interieurbouw, meubelindustrie, plakin-
dustrie, winkelinrichting. Schuifdeuren en 
scheidingswanden, slaapkamers, kamerin-
richtingen. 

Voor toepassing in serviceklasse 2 (vochtige 
omgeving)

KWALITEIT 
MDF MR (moist resistant) met tweezijdig 
witte lakdraagfolie. Kanten hebben 
geen lakdraagfolie en moeten normaal 
afgewerkt worden. 

VERLIJMING 
V313 - moist resistant  -  EN 314-2, klasse 2. 
E1.  
  
DENSITEIT 
ca. 620 kg/m3

MDF MR lakdraagfolie PRO is een vocht-
werende MDF-plaat met een uitstekend 
freesbare kern. De plaat is aan twee zijden 
voorzien van een hoogwaardige lakdraag-
folie, waardoor u ze zonder voorbehande-
ling kunt schilderen, spuiten of lakken met 
solvent- of watergedragen verf. MDF MR 
lakdraagfolie PRO wordt toegepast in de 
meubelindustrie en interieurinrichting. De 
plaat ondergaat een minimale uitzetting en 
zwelling onder invloed van luchtvochtig-
heid en is hiermee geschikt voor algemeen, 

MDF LAKDRAAGFOLIE PRO - MR-V313 
(VOCHTWEREND)

AFMETINGEN
3050 x 1220 mm: 18 mm
__________________________________________________

niet-dragend gebruik in vochtige ruimtes zoals keuken en/of 
badkamer. 
MDF vochtwerend lakdraagfolie PRO kan zonder voorbehan-
deling afgewerkt worden in een eindkleur naar keuze. Boven-
dien zorgt de lakdraagfolie voor een uitstekende hechting. 
U krijgt met minder lagen verf toch een perfect resultaat en 
een gelijkmatige absorptie. 
De kanten zijn niet voorbehandeld en kunnen gegrond (mini-
maal 2x) en afgewerkt worden.

PEFC/01-31-60

www.pefc.org

a
a 4
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TOEPASSING 
Interieurbouw, meubelindustrie, winkel-
inrichting. Schuifdeuren en scheidings-
wanden, slaapkamers, kamerinrichtingen. 
Droge toepassingen.

MDF MR Prime kan ook toegepast worden 
in interieure (tijdelijk) vochtige ruimtes.

KWALITEIT 
MDF met tweezijdig witte primer van 
80mu.

VERLIJMING 
MDF Prime: interieur verlijmd EN 314-2, 
klasse 1. 
MDF MR Prime: moist-resistant verlijmd.

E1 conform EN14322.

DENSITEIT 
ca. 620 kg/m3

MDF Prime is een geperste vezelplaat, aan 
twee zijden voorzien van een dichte, witte 
grondverflaag. Deze primer is aangebracht 
d.m.v. walsen. Het schilderklare MDF be-
spaart de afwerker heel wat schilderwerk. 
De primer voorkomt overmatige absorptie 
van de verf waardoor een gelijkmatig en 
glad resultaat ontstaat met minder verf. De 
zaag- en freeskanten zijn goed glad af te 
werken. De primer kan afgewerkt worden 
met water- of solventgedragen verf/lak.

MDF PRIME

AFMETINGEN MDF PRIME
2440 x 1220 mm: 9 - 12 - 16 - 18 - 22 mm
3050 x 1220 mm: 12 - 18 mm
__________________________________________________

Zie ook MDF-lakdraagfolie 

PEFC/01-31-60

www.pefc.org

a
a 4

AFMETINGEN MDF MR PRIME
3050 x 1220 mm: 12 - 18 mm
__________________________________________________

INTERIOR
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TOEPASSING 
Het dichten van de randen van houtachtig 
plaatmateriaal om indringing van vocht te 
voorkomen. De randsealer dient na droging 
een gesloten en glad oppervlak te vormen. 

Randsealer is de beste afwerking voor 
Silverpaint+® en andere IP-kwaliteitspro-
ducten.  

 Your panels, our passion

 Your panels, our passion

Voor gebruik goed roeren. 
Randsealer is een 1-component 
sneldrogende, goed vullende elasti -
sche randcoati ng op basis van een 
watergedragen acrylaatdispersie 
gepigmenteerd met hoogwaardige 
pigmenten en vulstoff en. 
Het is stofdroog bij 20°C en 50% RV 
na ca. 15 minuten en overschilder-
baar na ca. 2 uur. Verbruik bij een 
droge laagdikte van 30 mu is ca. 15 
m2 per liter. 
Niet verwerken beneden 5°C ob-
ject- en omgevingstemperatuur en 
een maximale RV van 85%. Deze 
randsealer is geschikt voor gebruik 
met kwast, roller luchtspuit en air-
less. Bewaren op een koele, droge 
en vorstvrije plaats.

universele 
randsealer grijs

Randsealer is speciaal ontwikkeld 
als randcoati ng voor (schilderklare) 
multi plexen en overig houtachti g 
plaatmateriaal. 
Omdat vochti ndringing via de ran-
den van multi plex de levensduur 
van de plaat nadelig zal beïnvloe-
den, moeten alle (gezaagde) ran-
den en (schroef)gaten voorzien 
worden van deze randsealer, zoda-
nig dat een gesloten oppervlak ont-
staat. Grote gaps eventueel vooraf 
dichtplamuren.  

Zorgt u ook jaarlijks voor voldoen-
de onderhoud aan de afgewerkte 
randen. Zo behoudt u de plaat en 
het recht op garanti e.

Buiten bereik van kinderen en die-
ren houden. Contact met ogen enz. 
vermijden. In geval van inslikken 
onmiddellijk een arts raadplegen en 
verpakking en eti ket tonen. 
Onbruikbare restanten behandelen 
als klein chemisch afval (milieubox).

De gegevens zijn gebaseerd op 
zorgvuldige proefnemingen. Voor 
eventuele onjuistheid of onvolle-
digheid kan geen aansprakelijkheid 
aanvaard worden. Voor het behaal-
de resultaat kunnen wij niet zonder 
meer verantwoordelijk gesteld wor-
den. Er zijn nl. teveel factoren die 
buiten onze invloedssfeer liggen.

EU-grenswaarde product Cat. A/d: 130 g/l (2010). 
Dit product bevat minder dan 130 g/l VOS.

Universele grijze 

randsealer

voor plaatmateriaal

voor exterieure toepassing.

Verwerkingsvoorschriften en 
garantievoorwaarden van 
plaatmateriaal voor exteri-
eure toepassing vindt u op:  

www.intplywood.nl

Voor het professioneel afdichten 
van plaatmateriaal

International Plywood bv
Postbus 65
4230 BB Meerkerk

t: +31(0)183 353 000
e: info@intplywood.nl
www.intplywood.nl

GEEN/ZEER WEINIG OPLOSMIDDEL 
VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN AAN ARBO. 

INHOUD: 1000 ML

RANDSEALER in BRUIN, GRIJS EN WIT

Omdat vochtindringing via de randen van multiplex de levensduur van de plaat nadelig zal beïnvloeden, 
moeten de gezaagde randen rondom voorzien worden van deze randsealer. Zorgt u ook jaarlijks voor 
voldoende onderhoud aan de afgewerkte randen. 

Bruin: 1000 ml per blik.
Grijs: 250 ml of 1000 ml per blik
Wit: 250 ml of 1000 ml per blik
Verpakt per 6 blikken.

Randsealer is een 1-component sneldrogende, goed vullende elastische randcoating op basis van een 
watergedragen acrylaatdispersie gepigmenteerd met hoogwaardige pigmenten en vulstoffen. Het is 
stofdroog bij 20°C en 50% RV na ca. 15 minuten en overschilderbaar na ca. 2 uur. Verbruik bij een droge 
laagdikte van 30 mu is ca. 15 m2 per liter. Niet verwerken beneden 5°C object- en omgevingstempera-
tuur en een maximale RV van 85%. Randsealer is geschikt voor gebruik met kwast, roller, luchtspuit en 
airless. Bewaren op een koele, droge en vorstvrije plaats.           
Voor gebruik goed roeren. 

Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Contact met ogen enz. vermijden. In geval van inslikken 
onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking en etiket tonen. 

Onbruikbare restanten behandelen als klein chemisch afval (milieubox).  
GEEN/ZEER WEINIG OPLOSMIDDEL, VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN AAN ARBO. 

De gegevens zijn gebaseerd op zorgvuldige proefnemingen. Voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid 
kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden. Voor het behaalde resultaat kunnen wij niet zonder meer 
verantwoordelijk gesteld worden. Er zijn nl. teveel factoren die buiten onze invloedssfeer liggen. 

 Your panels, our passion

Voor gebruik goed roeren. 
Randsealer is een 1-component 
sneldrogende, goed vullende elasti -
sche randcoati ng op basis van een 
watergedragen acrylaatdispersie 
gepigmenteerd met hoogwaardige 
pigmenten en vulstoff en. 
Het is stofdroog bij 20°C en 50% RV 
na ca. 15 minuten en overschilder-
baar na ca. 2 uur. Verbruik bij een 
droge laagdikte van 30 mu is ca. 15 
m2 per liter. 
Niet verwerken beneden 5°C ob-
ject- en omgevingstemperatuur en 
een maximale RV van 85%. Deze 
randsealer is geschikt voor gebruik 
met kwast, roller luchtspuit en air-
less. Bewaren op een koele, droge 
en vorstvrije plaats.

universele
randsealer wit

Randsealer is speciaal ontwikkeld 
als randcoati ng voor (schilderklare) 
multi plexen en overig houtachti g 
plaatmateriaal. 
Omdat vochti ndringing via de ran-
den van multi plex de levensduur 
van de plaat nadelig zal beïnvloe-
den, moeten alle (gezaagde) ran-
den en (schroef)gaten voorzien 
worden van deze randsealer, 
zodanig dat een gesloten opper-
vlak ontstaat. Grote gaps eventueel 
vooraf dichtplamuren.  

Zorgt u ook jaarlijks voor voldoen-
de onderhoud aan de afgewerkte 
randen. Zo behoudt u de plaat en 
het recht op garanti e.

Buiten bereik van kinderen en die-
ren houden. Contact met ogen enz. 
vermijden. In geval van inslikken 
onmiddellijk een arts raadplegen en 
verpakking en eti ket tonen. 
Onbruikbare restanten behandelen 
als klein chemisch afval (milieubox).

De gegevens zijn gebaseerd op 
zorgvuldige proefnemingen. Voor 
eventuele onjuistheid of onvolle-
digheid kan geen aansprakelijkheid 
aanvaard worden. Voor het behaal-
de resultaat kunnen wij niet zonder 
meer verantwoordelijk gesteld wor-
den. Er zijn nl. teveel factoren die 
buiten onze invloedssfeer liggen.

EU-grenswaarde product Cat. A/d: 130 g/l (2010). 
Dit product bevat minder dan 130 g/l VOS.

Universele witte

randsealer

voor plaatmateriaal

voor exterieure toepassing.

Verwerkingsvoorschriften en 
garantievoorwaarden van 
plaatmateriaal voor exteri-
eure toepassing vindt u op:  

www.intplywood.nl

Voor het professioneel afdichten 
van plaatmateriaal

International Plywood bv
Postbus 65
4230 BB Meerkerk

t: +31(0)183 353 000
e: info@intplywood.nl
www.intplywood.nl

GEEN/ZEER WEINIG OPLOSMIDDEL 
VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN AAN ARBO. 

INHOUD: 1000 ML
 Your panels, our passion

Voor gebruik goed roeren. 
Randsealer is een 1-component 
sneldrogende, goed vullende elasti -
sche randcoati ng op basis van een 
watergedragen acrylaatdispersie 
gepigmenteerd met hoogwaardige 
pigmenten en vulstoff en. 
Het is stofdroog bij 20°C en 50% RV 
na ca. 15 minuten en overschilder-
baar na ca. 2 uur. Verbruik bij een 
droge laagdikte van 30 mu is ca. 15 
m2 per liter. 
Niet verwerken beneden 5°C ob-
ject- en omgevingstemperatuur en 
een maximale RV van 85%. Deze 
randsealer is geschikt voor gebruik 
met kwast, roller luchtspuit en air-
less. Bewaren op een koele, droge 
en vorstvrije plaats.

universele 
randsealer bruin

Randsealer is speciaal ontwikkeld 
als randcoati ng voor (schilderklare) 
multi plexen en overig houtachti g 
plaatmateriaal. 
Omdat vochti ndringing via de ran-
den van multi plex de levensduur 
van de plaat nadelig zal beïnvloe-
den, moeten alle (gezaagde) ran-
den en (schroef)gaten voorzien 
worden van deze randsealer, 
zodanig dat een gesloten opper-
vlak ontstaat. Grote gaps eventueel 
vooraf dichtplamuren.  

Zorgt u ook jaarlijks voor voldoen-
de onderhoud aan de afgewerkte 
randen. Zo behoudt u de plaat en 
het recht op garanti e.

Buiten bereik van kinderen en die-
ren houden. Contact met ogen enz. 
vermijden. In geval van inslikken 
onmiddellijk een arts raadplegen en 
verpakking en eti ket tonen. 
Onbruikbare restanten behandelen 
als klein chemisch afval (milieubox).

De gegevens zijn gebaseerd op 
zorgvuldige proefnemingen. Voor 
eventuele onjuistheid of onvolle-
digheid kan geen aansprakelijkheid 
aanvaard worden. Voor het behaal-
de resultaat kunnen wij niet zonder 
meer verantwoordelijk gesteld wor-
den. Er zijn nl. teveel factoren die 
buiten onze invloedssfeer liggen.

EU-grenswaarde product Cat. A/d: 130 g/l (2010). 
Dit product bevat minder dan 130 g/l VOS.

Universele bruine

randsealer

voor plaatmateriaal

voor exterieure toepassing.

Verwerkingsvoorschriften en 
garantievoorwaarden van 
plaatmateriaal voor exteri-
eure toepassing vindt u op:  

www.intplywood.nl

Voor het professioneel afdichten 
van plaatmateriaal

International Plywood bv
Postbus 65
4230 BB Meerkerk

t: +31(0)183 353 000
e: info@intplywood.nl
www.intplywood.nl

GEEN/ZEER WEINIG OPLOSMIDDEL 
VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN AAN ARBO. 

INHOUD: 1000 ML
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OKOUMÉ GARANT (10 JAAR) - FSC®

AFMETINGEN
Okoumé Garant:
2500 x 1220 mm: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 - 40 mm
3100 x 1530 mm: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 - 40 mm 
3100 x 1830 mm: 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 mm
2150 x  950/1000 mm: 40 mm 
2350 x  950/1050 mm: 40 mm 

Okoumé Garant met FSC®:
2500 x 1220 mm: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 - 40 mm 
3100 x 1530 mm: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 - 40 mm
2150 x  950/1000 mm: 40 mm 
2350 x  950/1050 mm: 40 mm

Alleen op bestelling en met grotere volumes:
Okoumé Garant: 3100 x 1220 mm
__________________________________________________

Voor alle plaatmateriaal in buitentoepassing geldt: (gezaag-
de) randen en kanten dichten met randsealer en zorgen voor 
een goede ventilatie en onderhoud voor een langere levens-
duur van het plaatmateriaal. De garantievoorwaarden zijn 
beschreven op het garantiecertificaat.

TOEPASSING
Allerhande timmerwerk buiten, gevelwerk, 
luifels, boeiboorden, dakkappellen, enzo-
voort.
De plaat is geschikt voor buitentoepassing 
volgens NEN-EN 636:2012 en afwerkings-
klasse D (met verf afgewerkt).

KWALITEIT:  
B/BB

VERLIJMING:  
WBP - EN 314-2 klasse 3 exterieur

DENSITEIT 
ca. 500 kg/m3

Okoumé multiplex van een mooie kwaliteit, 
watervast verlijmd en geproduceerd onder 
KOMO. De plaat is bij uitstek geschikt voor 
gebruik in het Nederlandse klimaat.
Door de fijnnervigheid en het relatief lage 
soortelijk gewicht, kan okoumémultiplex 
uitstekend worden gezaagd, gefreesd, 
geschroefd en gespijkerd. Door de fijne 
structuur van de houtvezel laat het plaatop-
pervlak zich met slechts enkele verfbehan-
delingen perfect afwerken. 

a Zie afmetingen a
a
a

2+
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TOEPASSING
Voor gebruik in veeleisende toepassingen 
buiten, zoals gevelbekleding. Ook geschikt 
voor constructief gebruik (CE 2+).

KWALITEIT 
B/BB. Door en door verduurzaamd multi-
plex. De kleur is daardoor wat groen en niet 
altijd gelijkmatig.
 
VERLIJMING 
WBP - EN 314-2 klasse 3 exterieur, E1.

DENSITEIT 
ca. 450-500 kg/m3

Rhinoplex: populierenmultiplex waarvan 
de fineren volgens een ecologisch proces 
individueel zijn behandeld. Hierdoor is het 
door en door verduurzaamd. 

Het hout komt uit productiebossen met 
FSC®-keurmerk. Snelgroeiend en Europees 
hout, dat betekent een lagere CO2 foot-
print. 

RHINOPLEX® FSC® (15 JAAR)

AFMETINGEN
2500 x 1220 mm: 10 - 12 - 15 - 18 - 22 en 25 mm
3100 x 1530 mm: 10 - 12 - 15 - 18 mm
__________________________________________________

a

Duurzaamheidsklasse: 2-3. Hoog resistent tegen schimmels.

Garantie: 15 jaar als aan de verwerkingsvoorschriften is vol-
daan.
We adviseren om oppervlak en de randen goed te schilderen, 
zodat de verduurzaming in stand blijft. 

Rhinoplex is getest door SHR. Technische gegevens worden 
op aanvraag opgestuurd.

a

a

BINNENKORT VERWACHT

2+
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SUPERGARANT® (30 JAAR) OKOUMÉ

AFMETINGEN
2500 x 1220 mm: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 22 mm
3100 x 1530 mm: 10 - 12 - 15 - 18 mm
__________________________________________________

TOEPASSING
Buiten, gevelwerk, luifels, dakkappellen, 
boeiboorden, deuren, enzovoort. 

De plaat is geschikt voor buitentoepassing 
volgens NEN-EN 636:2012. Af te werken 
met verf. 
Door de goede eigenschappen van de plaat, 
is het met alle gereedschappen prima te 
bewerken. 

 

KWALITEIT  
B/BB

VERLIJMING 
WBP - EN 314-2 klasse 3 exterieur

DENSITEIT 
ca. 500 kg/m3

Supergarant® is de ‘Rolls Royce’ onder de 
okoumémultiplexplaten. Aan de produc-
tie van dit hoogwaardige multiplex wordt 
uiterst veel zorg besteed. Speciaal gese-
lecteerde okouméfineren worden gebruikt 
voor zowel de binnenlagen als voor de 
dekfineren. De dikte van het dekfineer 
bedraagt minimaal 11/10e mm vóór het 
schuren. 

Voor alle plaatmateriaal in buitentoepassing geldt: (gezaag-
de) randen en kanten dichten met randsealer en zorgen voor 
een goede ventilatie en onderhoud voor een langere levens-
duur van het plaatmateriaal. 
Schriftelijke garantie van 30 jaar op de lijmverbindingen. Voor 
uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar het 
betreffende garantiecertificaat.

www.ip-supergarant.com

a
a
a

Op aanvraag mogelijk met FSC 2+

SUPER
GARANT®



39

CERTIFICATEN
O  FSC®  
O  PEFC 
 

O  CE  
O  KOMO  
O  GARANTIE 

BU
IT

ENEXTERIOR

www.internationalplywood.nl 39

TOEPASSING
Jachtbouw, gevelwerk, veeleisende bui-
tentoepassingen, maar ook mooi voor 
interieure toepassing. Door de goede 
eigenschappen van de plaat is het met alle 
gereedschappen prima te bewerken. 
De plaat is geschikt voor buitentoepas-
sing  conform NEN-EN 636-3 en BRL 1705 
(afwerkingsklasse 3 voor buiten)

KWALITEIT 
B/BB mahonie. Dekfineer is dosse geschild. 
Binnenfineren van okoumé

VERLIJMING 
WBP - EN 314-2 klasse 3 exterieur

DENSITEIT
ca. 500 kg/m3

Supergarant mahonie® is hoogwaardig 
mahoniemultiplex op een kern van ok-
oumémultiplex. De plaat is geschikt voor 
geveltimmerwerk waaraan de hoogste ei-
sen gesteld mogen worden. Op dit product 
geeft International Plywood 30 jaar schrif-
telijke garantie.

SUPERGARANT® MAHONIE
(30 JAAR)

AFMETINGEN
2500 x 1220 mm: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 mm
__________________________________________________

 

Voor alle plaatmateriaal in buitentoepassing geldt: (ge-
zaagde) randen en kanten dichten met randsealer en zorgen 
voor een goede ventilatie en onderhoud voor een langere 
levensduur van het plaatmateriaal. Voor uitgebreide garantie-
voorwaarden verwijzen wij u naar het betreffende garantie-
certificaat.

www.ip-supergarant.com

a
a
a

SUPER
GARANT®

2+

www.internationalplywood.nl
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BUITEN

TOEPASSING
Niet-constructief. Bekleding van wand en 
plafond zoals bijv. dakoverstek, bekleding 
van dakkapel en als boeiboord. Voor aller-
hande buitentoepassingen, waar een plaat 
die geen onderhoud vraagt nodig is. Bijv. 
reclamebord, straatmeubilair, etc. 

KWALITEIT HPL kunststofpanelen 
(compact laminaat) voor gebruik als wand- 
of plafondbekleding in binnentoepassing of 
(gematigd) gebruik in buitentoepassing. 

VERLIJMING Exterieur. E1  
HPL is door en door gedrenkt in fenolhars 
met een toplaag gedrenkt in melaminehars. 
Onder hoge druk en temperatuur uitgehard 
zijn de platen niet meer gevoelig voor rot 
en schimmels.

DENSITEIT Ca. 1350 kg/m3
GEWICHT Een 6 mm dik paneel weegt 
  ca. 8 kg per m2.

VIKING® CORE

AFMETINGEN
Crème:  2440 x 1220 mm: 6 mm
   3050 x 1300 mm: 6 mm
Wit:  3050 x 1300 mm: 6 mm
Donkergroen:  3050 x 1300 mm: 6 mm - 1 zijde UV
Antraciet:  3050 x 1300 mm: 6 mm - 1 zijde UV 

Diktetolerantie: +/- 0,5 mm (EN 438-2)
In overleg ook andere kleuren met 1-zijdig UV-bestendige 
film mogelijk.

Meebestellen:   
Torx-schroeven T20 op kleur (per doosje 100 STUKS + bit), 
4,8 x 38 mm. 
EPDM-band - Z-profiel 45 mm - rol a 50 meter
__________________________________________________

Crème  ± RAL 9001 

Wit  ± RAL 9010 

Antraciet ± RAL 7016 / 1-zijdig UV 

Donkergroen ± RAL 6009 / 1-zijdig UV

*(RAL-nummers en afgebeelde kleur  
zijn een benadering.)

a 4

Viking core zijn kant-en-klare kunststofpanelen voor niet-
structurele binnen- en buitentoepassingen in 4 gangbare 
kleuren. Viking core wordt toegepast in kleine geveldelen 
zoals bekleding van wand of plafond en heeft geen verdere 
afwerking nodig van oppervlak of randen. De platen zijn 
ongevoelig voor rot en schimmels en het oppervlak is gemak-
kelijk te reinigen. Viking core is een kostenefficiënte keuze. 

www.vikinggevel.nl
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SCHILDERKLAAR

EXTERIOR

TOEPASSING
Veelal in bouwtoepassingen waar tegen 
lage kosten snel en afdoende een glad 
afgewerkt eindresultaat wordt gewenst. 
Bijv. luifels, dakoverstekken, dakkappel-
len, windveren, boeiranden, deuren en 
aftimmerwerk zowel voor binnen als voor 
buiten.  

KWALITEIT 
Tweezijdig voorzien van 200 gr/m2 direct 
aflakbare paintfilm. 

VERLIJMING 
WBP - EN 314-2 klasse 3 exterieur.

DENSITEIT 
Ca. 680 kg/m3

i-Paint® is FSC®-gecertificeerd loofhout-
multiplex aan beide zijden voorzien van 
een schilderklare paintfilm. De paintfilm 
laat geen doortekening van de bovenste 
fineerlagen zien waardoor een strak en 
glad eindresultaat verkregen wordt. Deze 
plaat is geschikt voor binnen- en buiten-
toepassingen, mits een juiste afwerking 
en onderhoud van de randen en gezaagde 
kanten (volledig dichten van gaps met een 
randsealer) wordt toegepast. Voor juiste 
verwerking: zie de richtlijnen verwerking 
plaatmateriaal van de VVNH.

I-PAINT® - FSC®

10 JAAR GARANTIE

AFMETINGEN
1250 x 2500 mm:  9 - 12 - 15 - 18 - 40 mm 
1500 x 3000 mm:  9 - 12 - 15 - 18 mm

2150 x   950 mm: 40 mm 
2150 x 1000 mm: 40 mm
2350 x 1000 mm: 40 mm
__________________________________________________

i-Paint® kenmerkt zich door een goede kwaliteit voor een 
gunstige prijs. 

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 on-
derhoudskosten. Nauwelijks enige kans op aantasting van het 
hout van de buitenste fineerlagen door de beschermende, 
duurzame paintfilm. Zelfs bij achterstalligheid van het onder-
houd van de verflagen. 

www.i-paint.nu

a

a

a 2+
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EXTERIOR

TOEPASSING
Voor gebruik in veeleisende toepassingen 
buiten, zoals gevelbekleding. Ook geschikt 
voor constructief gebruik (CE 2+).

KWALITEIT 
Door en door verduurzaamd multiplex met 
gegronde topcoating (80 mu).
 
VERLIJMING 
WBP - EN 314-2 klasse 3 exterieur, E1.

DENSITEIT 
ca. 450-500 kg/m3

De basis van Rhinoprime is Rhinoplex. Een 
multiplex waarvan de fineren volgens een 
ecologisch proces individueel zijn behan-
deld. Hierdoor is het door en door verduur-
zaamd. 
Duurzaamheidsklasse: 2-3. Hoog resistent 
tegen schimmels.

Het hout komt uit productiebossen met 
FSC®-keurmerk. Snelgroeiend en Europees 
hout, dat betekent een lagere CO2 foot-
print. 

RHINOPRIME® 3.0 FSC®

(15 JAAR) 

AFMETINGEN
2500 x 1220 mm: 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 mm
3100 x 1530 mm: 10 - 12 - 15 - 18 mm

__________________________________________________

a

De laatste innovatie is de topcoating: In de plaatpers wordt 
een coating meegeperst, waarna de platen gegrond worden. 
Het resultaat is een gladde topcoating die in prestatie niet 
onderdoet voor een paintfilm. Rhinoprime kan snel en glad 
afgewerkt worden en door de coating blijft ook de verduurza-
ming in stand. Hierdoor gaat het hout zeer lang mee en dat is 
altijd de best mogelijke keuze.

15 jaar garantie als aan de verwerkingsvoorschriften is vol-
daan.
Rhinoprime 3.0 is getest door SHR. Technische gegevens wor-
den op aanvraag opgestuurd.

a

a

2+

BINNENKORT VERWACHT
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SCHILDERKLAAR

De randen van Silverpaint+ zijn voorzien van grijze randaf-
werkingsverf, bedoeld om vochtindringing tijdens transport 
tegen te gaan. Het is aanbevolen om de randen met grijze 
IP-randsealer te dichten. 

Met 10 jaar uitgebreide garantie (zie folder garantievoor-
waarden).

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 on-
derhoudskosten. Nauwelijks enige kans op aantasting van het 
hout van de buitenste fineerlagen door de beschermende, 
duurzame paintfilm. Zelfs bij achterstalligheid van het onder-
houd van de verflagen.

www.silverpaint.nl

a
a
a

33273 - 3 - E1
2+

EXTERIOR

TOEPASSING
Veelal in bouwtoepassingen waar tegen 
lage kosten snel en afdoende een glad 
afgewerkt eindresultaat wordt gewenst. 
Bijv. luifels, dakoverstekken, boeiranden, 
aftimmerwerk zowel voor binnen als voor 
buiten. Silverpaint+ is KOMO-gecertificeerd 
volgens BRL-norm 1705 en geschikt voor 
gebruik in niet-overdekte buitentoepassin-
gen, klasse 3. 

KWALITEIT 
Tweezijdig voorzien van 200 gr/m2 paint-
film.
 
VERLIJMING 
WBP - EN 314-2 klasse 3 exterieur

DENSITEIT 
ca. 680 kg/m3

Silverpaint+® is Europees, FSC®-
gecertificeerd, schilderklaar berkenmul-
tiplex en hoort tot de technisch sterkste 
en stabielste platen die verkrijgbaar zijn 
door de homogene opbouw uit nagenoeg 
foutvrije fineren. Silverpaint+ is aan beide 
zijden voorzien van hoogwaardig paintfilm 
(200 gr/m2), en daardoor direct aflakbaar. 
Op dit product wordt bovendien een schrif-
telijke garantie gegeven van 10 jaar op de 
lijmverbindingen.

SILVERPAINT+® FSC®

KOMO (10 JAAR) 

AFMETINGEN
1250 x 2500 mm: 9 - 12 - 15 - 18 - 21 mm
1500 x 3000 mm: 9 - 12 - 15 - 18 - 21 mm
__________________________________________________

a
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SCHILDERKLAAR

EXTERIOR

TOEPASSING
Voor buitentoepassingen zoals, boeiboor-
den, daklijsten e.d. 
De plaat is geschikt voor buitentoepassing 
volgens NEN-EN 636:2012 en BRL 1705; 
afwerkingsklasse 3.

KWALITEIT 
Okoumé multiplex met grijze 200 gr/m2 
melaminefilm aan voor- en achterzijde. Alle 
randen zijn voorzien van acrylverf en radius 
3 afgeronde hoeken. De onderzijde is afge-
schuind voor een goede afwatering. 

VERLIJMING 
AW-100 - EN 314-2 klasse 3 exterieur. E1.

DENSITEIT 
ca. 500 kg/m3

Met Viking® ply heeft u een boeideel op 
basis van het beste hout voor het Neder-
landse klimaat. Viking® ply boeideel is 
okoumé multiplex voorzien van afgeronde 
hoeken en een afgeschuinde onderzijde. 
Voor- en achterzijde zijn voorzien van een 
dikke grijze paintfilm op melaminebasis die 
een goede bescherming biedt. De voorzijde 
is snel en glad af te werken. Viking ply boei-
delen zijn KOMO- en FSC-gecertificeerd. Op 
Viking® ply wordt 10 jaar garantie gegeven.

VIKING® PLY BOEIDEEL - FSC® 
KOMO (10 JAAR)

AFMETINGEN
2500 x 200 mm: 18 mm  
3100 x 200 mm: 18 mm 
2500 x 250 mm: 18 mm  
3100 x 250 mm: 18 mm 
2500 x 300 mm: 18 mm  
3100 x 300 mm: 18 mm
2500 x 400 mm: 18 mm  
3100 x 400 mm: 18 mm
__________________________________________________

Certificaten, adviezen en verwerkingsvoorschriften zijn te 
downloaden van www.vikinggevel.nl of ga naar  
www.internationalplywood.nl. 

www.vikinggevel.nl

a
a
a

a 4
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SCHILDERKLAAR

EXTERIOR

TOEPASSING
Buitendeuren, gevelwerk, boeiboorden, 
luifels, dakkappellen, etc. Het aantal toe-
passingen is enorm, zowel voor binnen als 
buiten is het uitstekend geschikt. Door de 
goede eigenschappen van de plaat is het 
met alle gereedschappen prima te bewer-
ken. 
De plaat is geschikt voor buitentoepassing 
volgens NEN-EN 636.

KWALITEIT 
KOMO-gecertificeerd okoumémultiplex, 
tweezijdig voorzien van een fabrieksmatig 
aangebrachte witte primer 100mu.

VERLIJMING 
WBP - EN 314-2 klasse 3 exterieur.

DENSITEIT 
ca. 500 kg/m3

X-PRIME® is door en door okoumémulti-
plex, watervast verlijmd en aan beide zijden 
voorzien van een fabrieksmatig aange-
brachte grondverflaag. De plaat is direct 
afschilderbaar en biedt daarmee een groot 
gebruiksgemak.

X-PRIME® - FSC® 
OKOUMÉ - KOMO (10 JAAR)

AFMETINGEN
X-PRIME
2500 x 1220 mm: 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 - 40 mm
3100 x 1530 mm: 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 - 40 mm
2150 x  950/1000 mm: 40 mm (deurmaat)
2350 x 1050 mm: 40 mm (deurmaat)

X-PRIME - FSC®
2500 x 1220 mm: 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 - 40 mm
3100 x 1530 mm: 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30 - 40 mm
2150 x  950/1000 mm: 40 mm (deurmaat)
2350 x 1050 mm: 40 mm (deurmaat)
__________________________________________________

Voor alle plaatmateriaal in buitentoepassing geldt: (ge-
zaagde) randen en kanten dichten met randsealer en zorgen 
voor een goede ventilatie en onderhoud voor een langere 
levensduur van het plaatmateriaal. Garantievoorwaarden zijn 
beschreven op het garantiecertificaat X-PRIME.  

www.X-prime.nl

a
a
a

a alle afmetingen ook verkrijg-
baar met FSC-keurmerk

2+
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EXTERIOR

TOEPASSING
Aan de gevel, luifels, boeiboorden, dakkap-
pellen, in kozijnen, etc. 

De plaat is geschikt voor buitentoepassing 
volgens NEN-EN 636:2012.

Het aantal toepassingen is enorm, zowel 
voor binnen als buiten is het uitstekend 
geschikt. Door de goede eigenschappen van 
de plaat is het met alle gereedschappen 
prima te bewerken.

KWALITEIT 
KOMO-gecertificeerd okoumémultiplex, 
voorzijde voorzien van een fabrieksmatig 
aangebrachte extra dikke, witte primer van 
140 µ. De achterzijde is t.b.v. het onder-
scheid zeer lichtgrijs en 80mu. 

VERLIJMING 
WBP - EN 314-2 klasse 3 exterieur.

DENSITEIT 
ca. 500 kg/m3

X-PRIME® PLUS is hoogwaardig door en 
door okoumé multiplex met een extra dikke 
en gladde grondverflaag voor nog meer 
gebruiksgemak. De plaat is watervast ver-
lijmd, KOMO-gecertificeerd en aan beide 
zijden voorzien van een fabrieksmatig aan-
gebrachte grondverflaag. De plaat is direct 
afschilderbaar en biedt daarmee een groot 
gebruiksgemak. 

X-PRIME® PLUS - FSC®  
OKOUMÉ - KOMO (30 JAAR)

AFMETINGEN
2500 x 1220 mm: 10 - 12 - 15 - 18 mm
__________________________________________________

Voor alle plaatmateriaal in buitentoepassing geldt: (gezaag-
de) randen en kanten dichten met randsealer en zorgen voor 
een goede ventilatie en onderhoud voor een langere levens-
duur van het plaatmateriaal. 
Er wordt 30 jaar garantie gegeven op dit product. Garan-
tievoorwaarden zijn beschreven op het garantiecertificaat 
X-PRIME PLUS  

www.X-prime.nl

a
a
a

2+a
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EXTERIOR

TOEPASSING
Allerhande veeleisende buiten- en gevel-
toepassingen. Boeiboorden, luifels, dak-
overstekken, dakkappellen, etc. 

De plaat is geschikt voor buitentoepassing 
volgens NEN-EN 636-3.

KWALITEIT 
KOMO-gecertificeerd okoumémultiplex, 
tweezijdig voorzien van een witte, schilder-
klare paintfilm (200 g/m2) 

VERLIJMING 
WBP - EN 314-2 klasse 3 exterieur

DENSITEIT 
ca. 500 kg/m3

 

X-PRIME® PAINT heeft als basisplaat Super-
garant okoumé. Hierop is een witte, schil-
derklare paintfilm (200 g/m2) aangebracht. 
X-PRIME® PAINT verzekert de gebruiker 
van maximaal rendement in de timmerfa-
briek en op de bouwplaats. Er wordt 30 jaar 
garantie gegeven op dit product.
Garantievoorwaarden zijn beschreven op 
het garantiecertificaat X-PRIME PAINT.

X-PRIME® PAINT 
OKOUMÉ - KOMO (30 JAAR) 

AFMETINGEN
2500 x 1220 mm: 10 - 12 - 15 - 18 mm  
3100 x 1530 mm: 10 - 12 - 15 - 18 mm
__________________________________________________

  
Door de goede eigenschappen van de plaat is het met alle 
gereedschappen prima te bewerken. 

www.X-prime.nl

a
a
a

bij voldoende aanvraag

PAINT 

4
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SCHILDERKLAAR

EXTERIOR

TOEPASSING
Buitendeuren, schuurdeuren, staldeuren. 
Veelal in bouwtoepassingen waar tegen 
lage kosten snel en afdoende een glad afge-
werkt eindresultaat wordt gewenst. 

KWALITEIT 
Tweezijdig voorzien van 200 gr/m2 direct 
aflakbare paintfilm. 

VERLIJMING 
WBP - EN 314-2 klasse 3 exterieur

DENSITEIT 
Ca. 680 kg/m3

i-Paint garant in deurmaat is een prijs-
vechter. Zwaar en robuust is deze deur-
plaat zeer geschikt als buitendeur in bijv. 
stal of schuur. Geproduceerd van FSC®-
gecertficeerd berkenmultiplex. Door de 
paintfilm is een snelle en gladde afwer-
king mogelijk, zonder gronden vooraf. De 
paintfilm werkt als een beschermlaag voor 
het oppervlak en is een uitstekende onder-
grond voor verf. Gaps (gaatjes) in de randen 
altijd dichten met een geschikt vulmiddel 
en goed afwerken met randsealer. 

I-PAINT® - FSC® 
DEURMAAT (10 JAAR)

AFMETINGEN
2150 x   950 mm: 40 mm
2150 x 1000 mm: 40 mm
2350 x 1050 mm: 40 mm
2500 x 1250 mm: 40 mm

Andere afmetingen van i-Paint garant: zie ‘buiten’.
__________________________________________________

IP geeft 10 jaar garantie op de lijmverbindingen als het plaat-
materiaal op de juiste wijze is toegepast, verwerkt, afge-
werkt en onderhouden wordt. Deze garantie houdt in dat de 
defecte plaat vervangen wordt als binnen 10 jaar na aankoop 
delaminatie ontstaat. Een aankoopbon moet overlegd kun-
nen worden. Voor juiste verwerking: zie de richtlijnen ver-
werking plaatmateriaal van de VVNH.

Voordelen van de paintfilm: glad afwerken, uitstekende hech-
ting van de verf,  voorgronden is niet nodig: dus besparing op 
verfkosten, arbeidsloon én onderhoudskosten. 

www.i-paint.nu

a

a

a 2+
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EXTERIOR

TOEPASSING
Deuren in buiten- of binnentoepassing.  
(NEN EN 636-3) 

KWALITEIT 
B/BB

VERLIJMING 
WBP - EN 314-2 klasse 3 exterieur

DENSITEIT 
ca. 500 kg/m3

Okoumé multiplex is al tientallen jaren het 
meestgevraagde multiplex op de Neder-
landse markt als het om duurzaamheid 
gaat. De plaat is bij uitstek geschikt voor 
gebruik in het Nederlandse klimaat. Ge-
makkelijk te verwerken en te schilderen.

Voor alle plaatmateriaal in buitentoepas-
sing geldt: (gezaagde) randen en kanten 
dichten met randsealer en zorgen voor een 
goede ventilatie en onderhoud voor een 
langere levensduur van het plaatmateriaal. 

OKOUMÉ - FSC® KOMO 
DEURMAAT (10 JAAR)

AFMETINGEN
Okoumé KOMO 
(alle afmetingen naar keuze met of zonder FSC®-keurmerk)
2150 x   950 mm: 40 mm 
2150 x 1000 mm: 40 mm
2350 x   950 mm: 40 mm 
2350 x 1050 mm: 40 mm
2500 x 1220 mm: 40 mm  
3100 x 1530 mm: 40 mm

Andere afmetingen okoumémultiplex, zie: ‘buitentoepassing’.
__________________________________________________

Indien voldaan is aan de verwerkingsvoorschriften wordt er 
10 jaar garantie gegeven op de lijmverbindingen.

Over okouméhout 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. Bovendien wordt okoumé erg ge-
waardeerd door de warme, zachtroze kleur van de fineren en 
de fraaie tekening. Door de fijne structuur van de houtvezel 
laat het plaatoppervlak zich met slechts enkele verfbehande-
lingen perfect afwerken. 

a
a
a

a Zie afmetingen 2+
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EXTERIOR

SILVERPAINT® - FSC® 

DEURMAAT (10 JAAR)

AFMETINGEN
2150 x   950 mm: 40 mm
2150 x 1000 mm: 40 mm 
2350 x 1050 mm: 40 mm
2500 x 1250 mm: 40 mm
__________________________________________________

tiplex, en is nadrukkelijk geen technisch gebrek. Bij de juiste 
bewerking en afwerking van de randen en eventuele gaps 
zullen vochtophopingen na verloop van tijd weer wegtrekken. 

Voordelen van de paintfilm: 
• geen doortekening van de onderliggende 
   fineerlagen
• uitstekende hechting van de verf. 
• Voorgronden is niet nodig
• aanzienlijke besparing op verfkosten, 
   arbeidsloon én onderhoudskosten. 
• Nauwelijks enige kans op aantasting van 
   het hout van de buitenste fineerlagen door de bescher-
mende, duurzame paintfilm. Zelfs bij achterstalligheid van het 
onderhoud van de verflagen. 

Zie ook: Silverpaint-ALU

www.silverpaint.nl

TOEPASSING
Deuren, zowel voor binnen als voor buiten 
waar tegen lage kosten snel en afdoende 
een glad afgewerkt eindresultaat wordt 
gewenst. 

KWALITEIT 
Tweezijdig voorzien van 200 gr/m2 paint-
film.  

VERLIJMING 
WBP - EN 314-2 klasse 3 exterieur.

DENSITEIT 
Ca. 680 kg/m3

Silverpaint® is één van de topmerken van 
International Plywood. Deze deurplaat op 
basis van FSC®-gecertificeerd berkenmul-
tiplex heeft een uitgebreide schriftelijke 
garantie van 10 jaar op de lijmverbinding.
Silverpaint® is aan beide zijden voorzien 
van hoogwaardig, direct aflakbare paint-
film.

Berkenmultiplex acclimatiseert wat trager; 
hierdoor is soms ijspegeleffect zichtbaar. 
Dit verschijnsel is inherent aan berken mul-

a

a
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EXTERIOR

SCHILDERKLAAR

TOEPASSING
Deuren. 
Ca. 8 mm vanaf beide plaatoppervlakken 
bevindt zich een aluminium dampremmen-
de laag, waardoor de kans op kromtrekken 
vrijwel nihil is. 
Conform de KOMO-beoordelingsrichtlijn 
BRL 0803, valt deze deurplaat, bij een dikte 
van 40 mm en een hoogte van 2500 mm, in 
klasse II. Dit betekent dat vervormingen van 
0 tot 4 mm zijn toegestaan.

KWALITEIT 
Door en door berkenmultiplex met grijze 
paintfilm van 200 gr/m2 en 2 aluminiumla-
gen van 0,3 mm op 8 mm van het plaatop-
pervlak. 

VERLIJMING 
WBP - EN 314-2 klasse 3 exterieur

DENSITEIT 
Ca. 700 kg/m3 

Stabiliteit door aluminium. 
FSC®-gecertificeerde, schilderklare deur-
plaat van berken multiplex met 2 alumi-
nium lagen ter voorkoming van bovenmatig 
kromtrekken. Met dezelfde schilderklare, 
hoogwaardige paintfilm als Silverpaint+®.

10 jaar verzekerde schriftelijke garantie 
op de lijmverbindingen en op bovenmatig 
kromtrekken, inclusief eventuele gevolg-
schade tot aan een bepaald maximum. 
Een deurplaat voorzien van groeven/pro-

SILVERPAINT®-ALU - FSC® 

DEURMAAT (10 JAAR)

AFMETINGEN
2150 x   950 mm: 40 mm 
2350 x   950 mm: 40 mm 
2350 x 1050 mm: 40 mm 
2500 x 1250 mm: 40 mm
__________________________________________________

filering valt niet onder de garantievoorwaarden voor wat 
betreft kromtrekken. Gefreesde groeven zijn ook sterk af te 
raden i.v.m. dwarsfineren. De garantie op de lijmverbindingen 
blijft wel intact.

De randen zijn voorzien van grijze randafwerkingsverf, be-
doeld om vochtindringing tijdens transport tegen te gaan. 
Het is aanbevolen om de randen met randsealer te dichten. 

www.silverpaint.nl 

a
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EXTERIOR

TOEPASSING
Buitendeuren. 
Daar waar een stabiele deur nodig is.

Conform de KOMO-beoordelingsrichtlijn 
BRL 0803, valt deze deurplaat, bij een dikte 
van 40 mm en een hoogte van 2500 mm, in 
klasse II. Dit betekent dat vervormingen van 
0 tot 4 mm zijn toegestaan. 

KWALITEIT 
Tweezijdig witte primer van 80mu op okou-
mémultiplex. Twee aluminiumlagen van 0,3 
mm op 6 mm van het plaatoppervlak als 
dampscherm tegen bovenmatig kromtrek-
ken. 

VERLIJMING 
WBP - EN 314-2 klasse 3 exterieur

DENSITEIT 
ca. 500 kg/m3

Stabiliteit door aluminium. 
Supergarant® ALU is de deurplaat gemaakt 
van het beste onder de okoumémultiplex-
platen! Aan de productie van dit hoog-
waardige multiplex wordt uiterst veel zorg 
besteed. Gaps en overlaps komen nage-
noeg niet voor. 

Voor alle plaatmateriaal in buitentoepas-
sing geldt: (gezaagde) randen en kanten 
dichten met randsealer en zorgen voor een 
goede ventilatie en onderhoud voor een 

SUPERGARANT® ALU GEGROND 
OKOUMÉ (10 JAAR)

AFMETINGEN
2150 x   950 mm: 40 mm 
2350 x   950 mm: 40 mm
2500 x 1220 mm: 40 mm
Alle afmetingen naar keuze met of zonder FSC®-keurmerk.
__________________________________________________

langere levensduur van het plaatmateriaal. 

International Plywood geeft 10 jaar schriftelijke garantie op 
de lijmverbindingen en tegen bovenmatig kromtrekken, inclu-
sief eventuele gevolgschade tot aan een bepaald maximum.

Voor een deurplaat voorzien van groeven/profilering geldt 
een afwijkende garantievoorwaarde. Zie de website www.
internationalplywood.nl of vraag de folder aan.

www.ip-supergarant.com 

a
a
a

 SUPER
 GARANT®
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SCHILDERKLAAR

EXTERIOR

TOEPASSING
Buitendeuren (NEN EN 636-3).

Het aantal toepassingen is enorm, zowel 
voor binnen als buiten is het uitstekend 
geschikt. Door de goede eigenschappen van 
de plaat, is het met alle gereedschappen 
prima te bewerken.

KWALITEIT KOMO-gecertificeerd 
okoumémultiplex, tweezijdig voorzien 
van een fabrieksmatig aangebrachte witte 
grondverflaag van 80 mu.

VERLIJMING 
WBP - EN 314-2 klasse 3 exterieur.

DENSITEIT 
ca. 500 kg/m3

X-PRIME is door en door okoumé multiplex, 
watervast verlijmd en aan beide zijden 
voorzien van een fabrieksmatig aange-
brachte grondverflaag. De plaat is direct 
afschilderbaar en biedt daarmee een groot 
gebruiksgemak.

IP geeft 10 jaar garantie op de lijmverbin-
dingen als het plaatmateriaal op de juiste 
wijze is toegepast, verwerkt, afgewerkt en 
onderhouden wordt. Deze garantie houdt 

X-PRIME - FSC® KOMO
OKOUMÉ (10 JAAR) DEURMAAT

AFMETINGEN
2150  x  950 mm: 40 mm 
2150 x 1000 mm: 40 mm
2350 x 1050 mm: 40 mm 

Alle afmetingen naar keuze met of zonder FSC®-keurmerk.
Andere afmetingen X-PRIME: zie ‘buiten’
__________________________________________________

in dat de defecte plaat vervangen wordt als binnen 10 jaar na 
aankoop delaminatie ontstaat. 

Voor alle plaatmateriaal in buitentoepassing geldt: (gezaag-
de) randen en kanten dichten met randsealer en zorgen voor 
een goede ventilatie en onderhoud voor een langere levens-
duur van het plaatmateriaal. 

www.X-prime.nl 

a
a
a

a Alle afmetingen met en zonder 
FSC-keurmerk verkrijgbaar.
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AFMETINGEN
Interdeck®  
1250 x 2500 mm: 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 - 35 mm
1500 x 3000 mm: 18 mm
1525 x 2500 mm: 9* - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 - 35 mm
1525 x 3050 mm  9 - 12 - 15 - 18 - 24 mm
Afmetingen naar keuze met of zonder FSC®-keurmerk. 
  
Interdeck® Groen (met PEFC)
1250 x 2500 mm: 18 mm
1525 x 3050 mm: 18 mm 

Maatwerk behoort tot de mogelijk-
heden!
Overige kleuren en andere coating-
diktes op aanvraag leverbaar. 
__________________________________________________
*Enige afmeting (nog) zonder FSC-keurmerk

TOEPASSING
Vloeren vrachtwagens, bedrijfswagens, 
aanhangwagens, steigers, tribunes, plat-
forms, bussen, wagons, etc. Overal waar 
een sterke vloer met een antisliplaag nodig 
is. 

KWALITEIT 
Door en door berkenmultiplex met 1-zijdig 
een coating van 120 g/m2 in wiremesh en 
op de andere zijde een gladde fenolfilm 
van 120 g/m2 in donkerbruin of groen. Op 
aanvraag is de antislipcoating ook zwaarder 
verkrijgbaar (bijv. 220 g/m2).

VERLIJMING 
WBP - EN 314-2 klasse 3 exterieur

DENSITEIT 
Ca. 680 kg/m3

Interdeck is een carrosserie-constructie-
plaat op basis van berkenfineer, geprodu-
ceerd in Oost-Europa. Aan beide zijden is 
de plaat voorzien van een donkerbruine 
resp. groene fenolcoating van 120 g/m2. 
Aan één zijde is een wiremesh anti-slippa-
troon ingeperst. 

Elasticiteitsmodulus, treksterkte, overspan-
ningen en draagvermogen zijn op aanvraag 
beschikbaar.

INTERDECK® 
INTERDECK® GROEN 

De randen zijn afgewerkt met waterafstotende verf om 
vochtopname tijdens transport en opslag te beperken. Dit is 
geen definitieve randafwerking. Geadviseerd wordt om met 
randsealer de randen te dichten.

Zie ook Interdeck Hexa (Gigant).

www.interdeck.nl

a 2+

antislip
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PEFC/01-31-60
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TOEPASSING
Interdeck Hexa is speciaal ontworpen voor 
gebruik als vloerplaat in trailers, vrachtwa-
gens, bestelwagens en aanhangwagens. 
Daarnaast wordt het veelvuldig toegepast 
in steigerplatforms, tribunes en balkons. 

KWALITEIT 
Door en door berkenmultiplex met 1-zijdig 
donkerbruine coating van 220 g/m2 in rond 
of hexa-patroon en aan de andere zijde een 
donkerbruine gladde fenolfilm van 120 g/
m2. Indien u een voorkeur heeft, kunt u dat 
bij uw bestelling kenbaar maken.

VERLIJMING 
WBP - EN 314-2 klasse 3 exterieur.

DENSITEIT 
Ca. 680 kg/m3 
 
Interdeck Hexa is een carrosserie-construc-
tieplaat op basis van berkenfineer, gepro-
duceerd in Oost-Europa en Finland. Aan 
de bovenzijde is de plaat voorzien van een 
donkerbruine fenolcoating van 220 g/m2 
met 6-hoekig antislippatroon. De achterzij-
de is voorzien van een gladde donkerbruine 
fenolcoating van 120 g/m2. 

Elasticiteitsmodulus, treksterkte, overspan-
ningen en draagvermogen zijn op aanvraag 
beschikbaar.

INTERDECK® HEXA 
INTERDECK® HEXA GIGANT 

AFMETINGEN 
Interdeck® Hexa  
1250 x 2500 mm: 9 - 12 - 15 - 18 mm
1525 x 2500 mm: 9 - 12 - 15 - 18 mm
1525 x 3050 mm: 9 - 12 - 15 - 18 mm

Interdeck® Hexa Gigant
1800 x 2500 mm: 9 - 12 mm
1800 x 3300 mm: 9 - 12 mm

Alle afmetingen met FSC®-keurmerk. 
Overige diktes en afmetingen op aanvraag leverbaar. 
Maatwerk behoort tot de mogelijkheden.

Andere kleuren en andere coatingdiktes op aanvraag lever-
baar. 
__________________________________________________

De randen zijn afgewerkt met waterafstotende verf om 
vochtopname tijdens transport en opslag te beperken. Dit is 
geen definitieve randafwerking. Geadviseerd wordt om met 
randsealer de randen te dichten.

www.interdeck.nl

a

antislip
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AFMETINGEN
Interdeck Hexa Grijs: 
1250 x 2500 mm: 12 en 18 mm
1525 x 3050 mm: 9 en 12 mm

Interdeck Hexa Gigant Grijs:
1800 x 3300 mm: 9 en 12 mm

Interdeck Crown Gigant Grijs:
1800 x 3300 mm: 12 mm

Alle afmetingen met FSC®-keurmerk. 
Overige diktes en afmetingen op aanvraag leverbaar. 
Maatwerk behoort tot de mogelijkheden.

Andere kleuren en andere coatingdiktes op aanvraag lever-
baar. 
__________________________________________________

INTERDECK® HEXA GRIJS
INTERDECK® HEXA GIGANT GRIJS

TOEPASSING
Interdeck in de grijze varianten is ontwor-
pen voor gebruik als vloerplaat in trailers, 
vrachtwagens, bedrijfswagens en aanhang-
wagens. Daarnaast wordt het veelvuldig 
toegepast in steigerplatforms, tribunes en 
balkons. 

Carrosseriebouwer en bedrijfswagenin-
richter combineren deze grijze Interdeck 
variant met Interform Grijs voor wand en 
meubel.

KWALITEIT 
Door en door berkenmultiplex met een 
grijze UV-resistente antislip coating op de 
voorzijde en een gladde bruine fenolfilm 
aan de achterzijde.

Interdeck Hexa Grijs en Interdeck Hexa 
Gigant Grijs: Voorzijde heeft een grijze coa-
ting van 220 g/m2 met een hexa-patroon. 
Achterzijde is een gladde, bruine fenolcoa-
ting van 120 g/m2. 

Interdeck Crown Gigant Grijs: Voorzijde 
heeft een grijze coating van 440 g/m2 met 
rondjespatroon. Achterzijde is een gladde, 
bruine fenolcoating van 220 g/m2.

VERLIJMING 
WBP - EN 314-2 klasse 3 exterieur.

DENSITEIT 
Ca. 680 kg/m3 

Elasticiteitsmodulus, treksterkte, overspan-
ningen en draagvermogen zijn op aanvraag 
beschikbaar.

De randen zijn afgewerkt met waterafstotende verf om 
vochtopname tijdens transport en opslag te beperken. Dit is 
geen definitieve randafwerking. Geadviseerd wordt om met 
randsealer de randen te dichten.

www.interdeck.nl

aa 2+
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TOEPASSING
Superfloor® wordt gebruikt als antislipvloer 
in vrachtwagens, trailers, opleggers, aan-
hangwagens en bedrijfswagens. Daarnaast 
wordt het ook veelvuldig toegepast in de 
bouw, zoals bijv. in loopbruggen, steigers, 
tribunes en balkonvloeren.

KWALITEIT De donkerbruine antislip-
coating in wiremesh heeft een gewicht 
van 500 g/m2. De achterzijde van de plaat 
is voorzien van een donkerbruine gladde 
fenolfilm (220 g/m2).

VERLIJMING 
WBP - EN 314-2, klasse 3 exterieur

DENSITEIT
Ca. 680 kg/m3

Superfloor® is een duurzame anti-slipplaat 
met hoge slijtvastheid, geproduceerd in 
Finland. De basisplaat is samengesteld uit 
berken fineren die watervast zijn verlijmd. 
Het antislipoppervlak is bijzonder stroef, 
zelfs onder vochtige omstandigheden. De 
coating beschikt over een goede weerstand 
tegen chemische middelen, zoals verdunde 
zuren, oplosmiddelen, oliën en motor-
brandstof. 

SUPERFLOOR® 

AFMETINGEN
1525 x 2500 mm: 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 mm.  

Op aanvraag met tong en groef.
Grotere afmetingen: zie Superfloor Gigant®
__________________________________________________

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).  
Taberwaarde ca. 3200.

De plaatranden zijn afgewerkt met waterafstotende verf, 
teneinde overmatige vochtopname tijdens transport en 
opslag aan de randen te voorkomen. Dit is geen permanente 
afwerking. Het verdient aanbeveling de plaatranden goed te 
dichten en te onderhouden met randsealer.  

www.ip-superfloor.com

PEFC/01-31-60

www.pefc.org

a
a
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TOEPASSING
Vloeren in vrachtwagens, bedrijfswagens, 
aanhangwagens, paardentrailers, etc.

KWALITEIT 
Door en door berken fineren van 1,4 mm 
met een donkerbruine antislipcoating in 
wiremesh van 220 g/m2. Aan de achterzijde 
een donkerbruine gladde fenolcoating van 
120 g/m2.

VERLIJMING 
WBP - EN 314-2 klasse 3 exterieur.

DENSITEIT
Ca. 680 kg/m3 

Deze antislipplaat is beschikbaar in extra 
grote afmetingen, op aanvraag tot wel 
6 meter lang. Superfloor Gigant® is een 
duurzame, donkerbruine antislipplaat met 
hoge slijtvastheid. De basisplaat is samen-
gesteld uit berken fineren die watervast zijn 
verlijmd. Het antislip-oppervlak is bijzonder 
stroef, zelfs onder vochtige omstandighe-
den. De coating beschikt over een goede 
weerstand tegen chemische middelen, 
zoals verdunde zuren, oplosmiddelen, oliën 
en motorbrandstof.

SUPERFLOOR® GIGANT

AFMETINGEN
1700 x 3100 mm: 24 mm (FSC)
1800 x 3300 mm:   9 - 12 mm (FSC)
2000 x 4000 mm: 15 - 18 mm (FSC)
2150 x 3850 mm: 18 mm (FSC)
5000 x 2200 mm: 18 mm (PEFC)

Overige diktes en afmetingen op aanvraag leverbaar (maxi-
maal 6000 x 2200 mm, zonder zichtbare scarf joint.) 
Maatwerk behoort tot de mogelijkheden.
__________________________________________________

Elasticiteitsmodulus, treksterkte, overspanningen en draag-
vermogen zijn terug te vinden in het Handbook of Finnish 
plywood of het Plywood Handbook van Latvijas Finieris.

De randen zijn afgewerkt met waterafstotende verf om vocht-
opname tijdens transport en opslag te beperken. Dit is geen 
definitieve randafwerking. Geadviseerd wordt om met grijze 
IP-randsealer de randen te dichten.

www.ip-superfloor.com

PEFC/01-31-60

www.pefc.org

aa
a
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AFMETINGEN
1250 x 2500 mm: 6,5 - 9 - 12 - 15 - 18 mm (240 g/m2)

1525 x 3050 mm: 15 - 18 mm (395 g/m2). Met FSC- of PEFC-
keurmerk, afhankelijk van fabriek.
__________________________________________________

INTERSTAR® GLAD WIT

TOEPASSING
Transportindustrie, winkelinrichting, stand-
bouw, allerhande toepassingen beschut 
buiten, wandafwerking, plafonds, kasten, 
borstweringen, dakoverstekken, etc. De 
harde toplaag maakt Interstar Glad ook 
bruikbaar als werkblad.
Reclame- of bouwborden: beide 
zijden zijn uitstekend geschikt voor 
plakwerk. 

KWALITEIT  
Berkenmultiplex met tweezijdig witte mela-
minefilm 240 g/m2 of 395 g/m2    
(zie afmetingen) .

VERLIJMING 
WBP - EN 314-2 klasse 3 exterieur.

DENSITEIT 
ca. 680 kg/m3

De randen van deze plaat zijn afgewerkt 
met een waterafstotende verf. 

Voor alle plaatmateriaal in buitentoepas-
sing geldt: (gezaagde) randen en kanten 
dichten met randsealer en zorgen voor een 
goede ventilatie en onderhoud voor een 
langere levensduur van het plaatmateriaal. 

glad

Interstar Glad is Oost-Europees berkenmultiplex, tweezijdig 
voorzien van een gladde witte melaminefilm. Interstar Glad 
is een handige multiplexplaat, meteen klaar voor aftimmer-
werk. 

Zie ook: Interstar Structuur met PPL coating.

www.ip-interstar.com

aGrote maat met FSC- of PEFC-
keurmerk. Vraag hiernaar.

2+a
a

PEFC/01-31-60

www.pefc.org
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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. 680 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

a
a
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TOEPASSING
Zijwanden in bedrijfswagens, interieur-
bouw, wachtruimtes, dierenverblijven, etc.  
Betonbekistingen.  
Decoratieve toepassing. 

KWALITEIT 
Door en door berkenmultiplex met twee-
zijdig een UV-bestendige, grijze coating van 
220 g/m2. 
 
VERLIJMING 
WBP - EN 314-2 klasse 3 exterieur

DENSITEIT 
ca. 680 kg/m3  

Dit berkenmultiplex is tweezijdig voorzien 
van een grijze UV-bestendige coating. De 
plaat wordt veel toegepast in de carros-
seriebouw, maar kent nog vele andere 
toepassingen. Door de beschermende 
coating en de watervaste verlijming, kan In-
terform grijs ook buiten toegepast worden. 
De coating laat zich goed schoonmaken en 
is daardoor ook goed te gebruiken in bijv. 
dierenverblijven.

INTERFORM® GRIJS

AFMETINGEN
1250 x 2500 mm: 18 mm 
1525 x 3050 mm: 4 - 6,5 - 9 - 12 - 15 - 18 mm

Andere diktes en afmetingen op aanvraag leverbaar.
__________________________________________________

We adviseren grijze IP-randsealer voor het sealen van de ran-
den bij toepassingen in vochtige omstandigheden. 

 
www.ip-interform.com

a
a

2+

PEFC/01-31-60

www.pefc.org
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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. 680 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: 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.

aa
a

PEFC/01-31-60

www.pefc.org
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DIAMOND REVERSED PATTERN - PEFC

TOEPASSING
Geprofileerd betonplex t.b.v. mallenbouw 
voor het verkrijgen van balkonvloeren, 
brugdelen en traptreden met een ‘antislip’ 
profiel.

KWALITEIT 
Berkenmultiplex met eenzijdig 660 g/m2 
fenolcoating en aan de achterzijde een 
gladde 220 g/m2 fenolcoating

VERLIJMING 
Exterieur

DENSITEIT 
ca. 700 kg/m3

Speciaal betonplex met een diep ruitprofiel 
aan de voorzijde. Het profiel geeft in het 
betonoppervlak een omgekeerde afdruk 
waardoor een ruitpatroon wordt verkregen. 
Hierdoor loopt water gemakkelijker weg en 
is het oppervlak veiliger. 

Diamond Reversed Pattern heeft een spe-
ciale, slijtvaste en versterkte donkerbruine 
fenolharsfilm van 800 gr/m2. 

AFMETINGEN
1250 x 2500 mm: 18 mm
1530 x 3050 mm: 18 mm
__________________________________________________

Diamond Reversed Pattern wordt vooral gebruikt als gietmal 
in de betonwarenindustrie, ter verkrijging van geprofileerde 
betonproducten.

Afwerking omschrijving
De randen en (schroef)gaten afwerken met grijze IP randsea-
ler en epoxy vulmiddel.
 

a
a 2+
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TOEPASSING
Betonindustrie 
Aanhangwagens

Betonklasse A en C.  

KWALITEIT 
Door en door tropische fineren.  

VERLIJMING 
WBP - BS 1455, gerelateerd aan NEN 636-3.

DENSITEIT 
ca. 650 kg/m3 

Dit multiplex is afkomstig uit Indonesië en 
is daar geproduceerd uit diverse hardhout-
soorten. Aan beide zijden is de plaat voor-
zien van een donkerbruine fenolcoating van 
120 gr/m2. Indonesisch betonplex is functi-
oneel en vooral geschikt voor betonkistin-
gen waar aan de sterkte-eigenschappen en 
repetitiefactor minder hoge eisen worden 
gesteld.

Max. repetitiefactor  wand 10; vloer 5. 
(bron: Handboek bekistingen)

INDONESISCH BETONPLEX - FLEGT

AFMETINGEN
2500 x 1250 mm: 4 - 6 - 9 - 12 - 15 -18 - 21 mm
__________________________________________________

Indonesisch betonmultiplex wordt geïmporteerd onder 
FLEGT. (Goedgekeurd volgens EUTR.)

Door vakkundig gebruik van dit betonplex wordt de levens-
duur 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.

De randen zijn afgewerkt met waterafstotende verf om vocht-
opname tijdens transport te beperken. Dit is geen definitieve 
randafwerking. Geadviseerd wordt om met randsealer de 
randen en schroefgaten te dichten. 

a 2+
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TOEPASSING
Betonbekistingen.
Betonklasse B1. Repetitiefactor: ca. 15x 
vloer, 25x wand.

Maar ook in de carrosseriebouw: Kopschot-
ten trailers, wanden en vloer in aanhang-
wagens en paardentrailers.
Stallen/stalinrichting. 

KWALITEIT 
Door en door berkenmultiplex aan beide 
zijden voorzien van een donkerbruine fenol-
coating van 120 g/m2. 
Gigant-afmeting met coating van 220g/m2.

VERLIJMING 
WBP - EN 314-2 klasse 3 exterieur

DENSITEIT 
ca. 680 kg/m3 

Interform is Oost-Europees berkenmultiplex 
dat toegepast wordt als betonmultiplex of 
als carrosserie-constructieplaat. Aan beide 
zijden is de plaat voorzien van een dek-
kende, gladde fenolcoating. 

Elasticiteitsmodulus, treksterkte, overspan-
ningen en draagvermogen op aanvraag 
beschikbaar. 

We adviseren om de randen te sealen met 
randsealer voor een langere levensduur. Bij 

INTERFORM® - FSC®  DONKERBRUIN
BETONPLEX

AFMETINGEN
1250 x 2500 mm: 6,5 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 - 40 mm
1500 x 3000 mm: 18 mm
1525 x 3050 mm: 9 - 12 - 15 - 18 - 21 mm 

Interform Gigant - Beton Berken Bruin 220g FSC MC
2150 x 4000 mm: 18 mm

De meeste afmetingen kunnen ook zonder FSC-keurmerk gele-
verd worden.

Andere afmetingen op bestelling. Zwaardere coatings op aan-
vraag leverbaar (bijv. 220/120 en 220/220 g/m2).
Maatwerk behoort tot de mogelijkheden.
__________________________________________________ 
 
gebruik als betonbekisting: gebruik maken van ontkistings-
olie, goed schoonmaken, droog en vlak opbergen om vaker te 
kunnen hergebruiken.

Zie ook (onder ‘carrosserie’):
Interform® Zwart Interform® Groen
Interform® Lichtbruin Interform® Geel
Interform® Grijs

www.ip-interform.com

a 2+a
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TOEPASSING
Betonindustrie en eenvoudig timmerwerk.  
De houtsoort en verlijming zijn niet ge-
schikt voor blijvende buitentoepassingen.

Betonklasse A en C. 
Repetitiefactor ca. 1 - 3x.

KWALITEIT 
Door en door populieren multiplex met aan 
beide zijden een donkerbruine fenolcoating 
van 120 gr/m2. 

VERLIJMING 
WBP 

DENSITEIT 
Ca. 480 kg/m2 

Dit betonplex is opgebouwd uit Chinese 
populieren fineren uit FSC®-gecertificeerde 
bossen. Aan beide zijden voorzien van een 
gladde donkerbruine fenolcoating van 120 
gr/m2. Deze multiplexplaat is vooral ge-
schikt voor eenvoudig timmerwerk en voor 
betonbekisting waarbij de repetitiewaarde 
niet direct van belang is.

PANDAFORM - FSC®

AFMETINGEN
2500 x 1250 mm: 18 mm
__________________________________________________
  

FSC-certified plywood for formwork

Door vakkundig gebruik van dit betonmultiplex wordt de le-
vensduur 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.

a
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TOEPASSING
Betonbekistingen.
Niet geschikt voor onbeschermde, blijven-
de buitentoepassingen.

Betonklasse A en C. 
Max. repetitiefactor  wand 15; vloer 5.

KWALITEIT 
9-laags (bij 18 mm) betonmultiplex op basis 
van de houtsoort espen, aan beide zijden 
voorzien van een bruine fenolcoating van 
120 gr/m2. 

VERLIJMING 
WBP, exterieur, E1

DENSITEIT 
Ca. 480 kg/m3

Deze multiplexplaat, afkomstig uit Oost-
Europa, is geproduceerd op basis van 
espen. Rioform is aan beide zijden voorzien 
van een gladde donkerbruine 120 gr/m2 
fenolcoating. Rioform is vooral geschikt 
voor betonbekistingen waar aan de sterkte-
eigenschappen en repetitiefactor minder 
hoge eisen worden gesteld.

De randen zijn afgewerkt met waterafsto-
tende verf om vochtopname tijdens trans-
port te beperken. Dit is geen definitieve 

RIOFORM® - FSC®

AFMETINGEN
2500 x 1250 mm: 18 mm
__________________________________________________

randafwerking. Geadviseerd wordt om met grijze IP-randsea-
ler de randen te dichten.

Door vakkundig gebruik van Rioform wordt de levensduur 
van de plaat aanmerkelijk verlengd. Te denken valt dan aan 
het gebruik van ontkistingsolie, het verwijderen van cemen-
tresten 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 toe-
passing (wel zodanig dat er geen vochtindringing kan plaats-
vinden) en de juiste opslag van de platen na gebruik.

a a 2+
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TOEPASSING
Met tong en groef: Vloeren, daken en wan-
den in permanente bouwtoepassingen. 

Rechtkantig: Vanwege het gladde oppervlak 
is radiata pine multiplex voor talloze andere 
toepassingen te gebruiken, zoals timmer-
werk, zichtwerk en kisten.

KWALITEIT 
B/C. Voorzijde vrijwel foutvrij fineer; mag 
enkele houten en/of putty-plamuurrepara-
ties bevatten. 

VERLIJMING 
WBP - EN 314-12 klasse 3 exterieur. Voldoet 
aan internationale normen TECO PS1-95, 
DIN 68705-3:1981-12, JPIC.

DENSITEIT ca. 540 kg/m3

Radiata-pine is afkomstig uit Chili. De bo-
men worden regelmatig gesnoeid, waar-
door bij het schillen veel kwastvrije fineren 
beschikbaar komen. Hierdoor kunnen 
de platen van mooie, nagenoeg foutvrije 
dekfineren voorzien worden. Dankzij de 
beschikbaarheid van ultramoderne multi-
plexmachines, is de opbouw van dit multi-
plex evenwichtig en gelijkmatig en voldoet 
- visueel gesproken - aan de hoogste eisen. 

RADIATA PINE MULTIPLEX - FSC®

AFMETINGEN
2440 x 1220 mm: 18 mm. 
TG2: Werkende breedte van de tong en groef is 1200 mm. 

2440 x   610 mm: 18 mm. 
TG4: Werkende breedte van de tong en groef is 590 mm

2440 x 1220 mm: 9 - 12 - 15 - 18 - 25 mm
SE = rechtkantig
 
(overige diktes op aanvraag 
leverbaar)

18 mm = 7 lagen.

__________________________________________________

Chileens radiata-pine multiplex, wordt dan ook door kenners 
tot de mooiste constructieplaten gerekend.

Technische gegevens en overspanningscijfers kunnen op aan-
vraag opgestuurd worden. 
 

a a 2+
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CHILIPLEX - FSC®

RADIATA-PINE CP/C

AFMETINGEN
TG2: 2440 x 1220 mm: 18 mm

Op aanvraag:
2440 x 1220 mm: 9 - 12 - 15 - 18 - 25 mm
SE = rechtkantig 
__________________________________________________

Werkende breedte van de tong en groef is 1200 mm. Techni-
sche gegevens en overspanningscijfers kunnen op aanvraag 
opgestuurd worden.

TOEPASSING
Vloeren en wanden in permanente bouw-
toepassingen. Vanwege het gladde opper-
vlak is Chiliplex voor talloze andere toepas-
singen te gebruiken, zoals timmerwerk en 
kisten.

KWALITEIT 
CP/C, geschuurd

VERLIJMING 
WBP - EN 314-12 klasse 3 exterieur. Voldoet 
aan internationale normen TECO PS1-95, 
DIN 68705-3:1981-12, JPIC.

DENSITEIT 
ca. 540 kg/m3

Chiliplex is gemaakt van radiata-pine fine-
ren uit Chili. Dankzij de beschikbaarheid 
van ultramoderne multiplexmachines, is de 
opbouw van dit multiplex evenwichtig en 
gelijkmatig en voldoet - visueel gesproken 
- aan de hoogste eisen. De plaat heeft een 
glad geschuurd dekfineer.

a a 2+
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ELLIOTTIS PINE MULTIPLEX

AFMETINGEN 
SE: 2440 x 1220 mm: 9 - 12 - 15 - 18 mm    
(SE = rechtkantig) Overige diktes op aanvraag.

SE: 2440 x 1220 mm: 9 - 15 - 18 mm (FSC)

SE: 2500 x 1250 mm: 9 - 12 - 15 - 18 mm
 
TG2: 2440 x 1220 mm: 18 mm (FSC)   
(TG2 = tong en groef langs lange zijde) 

Werkende breedte van de tong en groef is afhankelijk van de 
fabriek.

Op aanvraag:
2500 x 1250 mm en 2500 x 1530 mm (ook met PEFC- of FSC-
keurmerk)
__________________________________________________

CE 2+: voor permanente, constructieve toepassingen in de 
bouw. Alleen de platen met tong en groef zijn CE 2+.
CE 4: voor permanente, niet-dragende toepassingen in de 
bouw. Rechtkantig. Voor allerhande aftimmerwerk geschikt.
Geen CE: niet geschikt voor permanente toepassingen in de 
bouw. Rechtkantig. Veel gebruikt door verpakkingsindustrie.

TOEPASSING
Met tong en groef: vloeren, daken en wan-
den in permanente bouwtoepassingen. Let 
op CE 2+ markering

Rechtkantig/square edge: ook geschikt voor 
afscheidingen, verpakkingen en allerhande 
timmerwerk.

KWALITEIT 
C+/C.  
C+: eventuele toegestane gebreken zoals 
open kwastgaten zijn met putty (plamuur) 
dichtgesmeerd.
C:   open gebreken en scheuren zijn toege-
staan. 

VERLIJMING 
WBP - conform Britse norm BS 1455 

DENSITEIT 
ca. 550 kg/m3 

Elliottis pine is hoofdzakelijk afkomstig van 
Braziliaanse productiebossen en is een 
houtsoort met gunstige sterkte-eigenschap-
pen. Speciaal voor de Nederlandse markt 
zijn de platen voorzien van een ‘tong en 
groef’ aan de lange zijden (underlayment). 
De elliottis pine multiplexplaat is prijstech-
nisch de meest aantrekkelijke constructie-
plaat die beschikbaar is.

Belangrijk: Elliottis pine is er met verschil-
lende markeringen:

a aZie afmetingen. 
PEFC op aanvraag

Niet alle producties zijn 
CE-gemarkeerd. Vraag 
hiernaar.
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TOEPASSING
In permanente constructieve toepassin-
gen in de bouw, zoals vloeren, daken en 
wanden van woonhuizen, commerciële en 
industriële gebouwen. 
EN 636-2S

KWALITEIT 
II/III, geschuurd (EN 635-3)

VERLIJMING 
WBP - EN 314-2 klasse 3, exterieur. 

DENSITEIT 
Ca. 520 kg/m3

Interfloor Premium is de stabielste con-
structieplaat in Europa. De plaat is op-
gebouwd uit lariks en grenen fineren en 
is voorzien van tong en groef. Interfloor 
Premium kan probleemloos en snel ge-
installeerd worden. Zelfs onder vochtige 
omstandigheden! De plaat vervormt niet 
onder invloed van vocht. Er is geen wigwer-
king waardoor splijten voorkomen wordt 
en de platen vormen een uniform en glad 
oppervlak. 

INTERFLOOR PREMIUM - FSC®

AFMETINGEN
2440 x 1220 mm: 18 - 21 mm TG2
2440 x   600 mm: 18 mm TG2
2440 x   600 mm: 18 mm TG4
Werkend: 2430 x 590 mm
__________________________________________________

Technische gegevens en overspanningscijfers kunnen op aan-
vraag opgestuurd worden.

Eurobrandklasse D-s2, d0

a a 2+

FLOOR PREMIUM
FLOOR PREMIUM
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TOEPASSING
Geschikt voor gebruik in permanente 
bouwtoepassingen. Vloeren, daken, wan-
den. Daar waar een mooie, vlakke plaat 
gewenst is.

KWALITEIT 
II/III 
II : aan de voorzijde gesloten dekfineer.
III: aan de achterzijde zijn open gebreken 
toegestaan.

VERLIJMING 
WBP - SFS-EN 314-1, SFS-EN 314-2 klasse 3 
exterieur, BS 6566 part 8/ type WBP (1985) 
en DIN 68705/BFU 100.

DENSITEIT 
Ca. 470 kg/m3

Metsa Spruce is een multiplexplaat van Fins 
vurenhout. Deze kwaliteitsplaat is op tech-
nisch hoogwaardige wijze geproduceerd. 
De stabiliteit is groot en de platen zijn vlak. 
De plaat is bovendien licht van gewicht en 
daardoor gemakkelijk te hanteren.

METSA SPRUCE - PEFC

AFMETINGEN
2440 x 1220 mm: 18 mm TG2 
Werkende breedte tong en groef is 1210 mm. 
 
2440 x   610 mm: 18 mm TG4 
Werkend 2430 x 600 mm.

Overige diktes op aanvraag. 
__________________________________________________

Door de 6-laagse fineeropbouw, kan er met Metsa Spruce 18 
mm gebruikt worden, waar bij ander constructiemultiplex 
minimaal 21 mm nodig is. Technische gegevens en overspan-
ningscijfers kunnen op aanvraag opgestuurd worden.

PEFC/01-31-60

www.pefc.org

a
a
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MEZZANINE VLOERPLATEN P6 - PEFC

AFMETINGEN
Mezzanine P6 Brut/Wit U7 TG - PEFC:
3000 x  850 mm: 38 mm (TG4)   Tong en groef rondom.

Op bestelling: 2440 x  600 mm: 38 mm (TG4)

Andere uitvoeringen op bestelling:
1-zijde onbewerkt / 1-zijde wit melamine:
2550 x 1000 mm: 38 mm

1-zijde antislip (grijs melamine)* / 1-zijde wit melamine:
2400 x   600 mm: 38 mm
2550 x 1000 mm: 38 mm

1-zijde deluxe (grijs melamine)** / 1-zijde wit melamine:
2400 x   600 mm: 38 mm
2550 x 1000 mm: 38 mm

* slipwaarde R12 ** slipwaarde R10
__________________________________________________

ruim de technische sterkte- en stijfheidsvereisten van de 
P6-norm en vormt de basis voor een robuuste en betrouw-
bare vloer. Hierdoor kunnen Mezzanine U7-platen grotere 
afstanden tussen steunbalken overbruggen dan traditionele 
P6-platen. 

TOEPASSING
Voor het creëren van extra verdiepingen 
in magazijnen. Mezzanine vloerplaten 
kunnen ook gebruikt worden in klassieke 
toepassingen in kantoren, winkelruimtes of 
unitbouw.
Deze plaat kan afgewerkt worden met een 
dunne vloerbedekking (PVC, vinyl, tapijt of 
metaalplaat).

De platen zijn geschikt voor toepassingen in 
serviceklasse 1 (beperkt in temperatuur en 
luchtvochtigheid) en uitsluitend in biologi-
sche risicoklasse 1 van norm EN 335-3.
Brandreactie klasse: Cfl-s1.

KWALITEIT 
Structureel spaanplaat (P6)met één zijde 
met witte acryllak (plafond) en één zijde 
onbewerkt (fijn geschuurd) oppervlak 
(vloer). Uitsluitend voor binnen.
Tapse tand en groef verbinding voor een 
eenvoudige installatie en mooie aansluiting.

VERLIJMING 
Interieur verlijmd, E1.

DENSITEIT 
ca. 690 kg/m3

Mezzanine werd specifiek ontwikkeld voor 
industriële toepassingen en wordt voor-
namelijk gebruikt om extra verdiepingen 
te creëren in magazijnen. Dit maakt de 
Mezzanine-plaat een financieel interessant 
alternatief voor wie op zoek is naar extra 
bedrijfsruimte. De uitzonderlijke stevigheid 
van de platen laat toe ook zware materialen 
op te slaan en te transporteren. 
Mezzanine U7 is een P6-plaat met verbeter-
de sterkte-eigenschappen. Deze CE-gecer-
tifieerde plaat (klasse P6 EN 312) overtreft 

a
a 2+

PEFC/01-31-60

www.pefc.org
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OSB III - FSC®

AFMETINGEN
2440 x 1220 mm:   9 - 11 - 18 mm (SE) 
2440 x   610 mm: 9 mm (SE)
2440 x 1220 mm: 18 mm (TG2)
2800 x 1196 mm:   9 - 11 mm (SE) 
2440 x   590 mm: 12 - 15 - 18 - 22 mm (TG4) 

SE = square edge (rechtkantig) 
Andere diktes op aanvraag.
__________________________________________________

Door de homogene opbouw kent OSB geen onvolkomenhe-
den zoals knoesten, gaps of overlaps.
Door zijn natuurlijke houtkleur is OSB ook op decoratief vlak 
interessant. 

TOEPASSING
Voor gebruik in permanente bouwtoepas-
singen, zoals vloeren, daken, wanden en 
andere dragende constructies in een voch-
tig klimaat (OSB III).
Ook zeer geschikt als materiaal voor 
verpakking, en diverse decoratieve toepas-
singen.

KWALITEIT 
Ongeschuurd, waardoor de plaat een zijde-
glans oppervlak heeft. Bij de productie op 
de conti-pers is, gezien de geringe dikteto-
lerantie, schuren overbodig. IP koopt Euro-
pees OSB geproduceerd op een conti-pers. 

VERLIJMING 
Formaldehydevrij verlijmd.

DENSITEIT 
ca. 650 kg/m3

OSB is een geperste constructieplaat, die 
bestaat uit 3 in gekruiste lagen liggende 
‘strands’ van voornamelijk grenen en vuren 
met toevoeging van watervaste lijm. De 
grondstoffen zijn hoofdzakelijk afkomstig 
uit duurzaam beheerde bosbouw. 

OSB heeft de hoogste buigsterkte in de 
lengte van de plaat, dus is de plaat het 
sterkst bij een dwarse ondersteuning. OSB 
laat zich gemakkelijk zagen, boren, schaven 
en schuren. 

a a 2+
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LARIKS PREMIUM MULTIPLEX - FSC®

TOEPASSING
Constructief: rechtkantige constructieplaat 
voor dak- en vloerbeschot, wandbekleding, 
sandwichpanelen, houtbouw, chalets en 
caravans, renovatie.

Decoratief: De mooie kwaliteit dekfineer 
maakt Premium Lariks multiplex ook zeer 
geschikt voor meubels en wandbekleding.

Siberisch lariks fineren zijn met de juiste 
afwerking ook geschikt voor gebruik in 
vochtige omstandigheden.

KWALITEIT 
AB/B geschuurd. Met decoratieve vlam en 
noestvrij.

VERLIJMING 
WBP - EN 314-2 klasse 3, exterieur. 
  
DENSITEIT 
Ca. 550 kg/m3

Deze uit Rusland afkomstige multiplex-
plaat is opgebouwd uit hoogwaardige 
lariks fineren. Het rondhout komt uit 
FSC-gecertificeerde bossen in Siberië. De 
grote kou vertraagd de groei van de bomen 
en dit heeft een positieve invloed op de 
duurzaamheid van het hout. De platen zijn 
praktisch spanningsvrij en dat maakt het 
zeer geschikt voor toepassingen waar hoge 
sterkte-eigenschappen en vlakheid gewenst 
zijn. 

AFMETINGEN
2440 x 1220 mm: 9 - 12 (5) - 15 (7) - 18 (9) mm.

Tussen haakjes het aantal fineerlagen.

De decoratieve vlam is gewild in de meubelindustrie en inte-
rieurbouw. Deze zeer veelzijdige plaat is echt een aanrader.

Technische gegevens en overspanningscijfers kunnen op aan-
vraag opgestuurd worden.

a a 2+
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RUSSISCH NAALDHOUTMULTIPLEX - FSC®

AFMETINGEN
2440 x 1220 mm: 9 mm (5 laags) - 12 - 15 - 18 - 21 mm
2500 x 1250 mm: 9 - 15 - 18 - 21 - 24 - 30 mm
Overige diktes op aanvraag.
__________________________________________________

Technische gegevens en overspanningscijfers kunnen op aan-
vraag opgestuurd worden.

TOEPASSING
Verpakkingsmateriaal, dak- en vloerbe-
schot, wandbekleding, sandwichpanelen, 
chalets en caravans, renovatie.
EN 636-2S

KWALITEIT 
III/III, ongeschuurd

VERLIJMING 
WBP - EN 314-2 klasse 3, exterieur. 
  
DENSITEIT 
Ca. 550 kg/m3

Deze uit Rusland afkomstige multiplexplaat 
bestaat uit hoogwaardige naaldhoutfineren 
van grenen en lariks. Een groot voordeel 
van dit product is, dat er nauwelijks span-
ning in voorkomt. De plaat is zeer geschikt 
voor toepassingen waar hoge sterkte-eigen-
schappen en vlakheid gewenst zijn.

a a 2+
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TOEPASSING
Houtbouw, renovatie, dak- en vloerbeschot, 
wandbekleding, verpakkingsmateriaal, 
kisten, sandwich panelen, caravans.   
EN 636-2S

KWALITEIT 
II/III, geschuurd (EN 635-3)

VERLIJMING 
WBP - EN 314-2 klasse 3, exterieur. 

DENSITEIT 
Ca. 520 kg/m3

Softwood premium is constructief sterk 
multiplex dat is opgebouwd uit hoogwaar-
dige naaldhoutfineren (grenen en lariks) 
met een gesloten, geschuurd dekfineer. Een 
groot voordeel van dit product is, dat er 
nauwelijks spanning in voorkomt. De plaat 
is zeer geschikt voor toepassingen waar 
hoge sterkte-eigenschappen en vlakheid 
gewenst zijn. 

SOFTWOOD PREMIUM - FSC®

AFMETINGEN
2440 x 1220 mm: 9 (5) - 12 (7) - 15 (7) - 18 (9) - 21 (9 of 11) - 
24 (11) mm 

(tussen haakjes aantal fineerlagen)
__________________________________________________

Technische gegevens en overspanningscijfers kunnen op aan-
vraag opgestuurd worden.

Eurobrandklasse D-s2, d0

Zie ook Interfloor premium met T&G.

a a 2+
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TOEPASSING
Een ideale plaat voor duurzame verpakkin-
gen en verhuiskisten dankzij het lage eigen 
gewicht, de opbouw met dunne fineerlagen 
en de gunstige sterkte-eigenschappen. 
Schuttingen, timmerwerk met standaardei-
sen ten aanzien van het afwerkingsniveau.  
Vloeren en wanden in permanente bouw-
toepassingen. 

KWALITEIT 
C/C en C+/C 
C+ fineer: Nagenoeg gesloten oppervlak; 
goed geschuurd. Vaste kwasten, kleine 
reparaties met putty-plamuur en een mini-
maal fineersplitje zijn toegestaan. 
C fineer: Ongeschuurd oppervlak waarin 
enkele open gebreken, zoals kwastgaten, 
fineersplits en wat grotere vaste kwasten 
zijn toegestaan.

VERLIJMING 
WBP - EN 314-2 klasse 3 exterieur. 

DENSITEIT ca. 550 kg/m3

Dit lichtgewicht constructiemultiplex is ge-
produceerd op basis van Middeneuropees 
vurenhout en is gemakkelijk te hanteren. 
Zagen, spijkeren of schroeven, alle be-
werkingen kunnen vlot en probleemloos 
worden uitgevoerd.
Tsjechisch vuren multiplex is gunstig ge-
prijsd.

TSJECHISCH VUREN MULTIPLEX - PEFC

AFMETINGEN

In C/C (rechtkantig)
2500 x 1250 mm: 9 - 12 mm 
en/of*
2440 x 1220 mm: 9 mm 
(9 mm = 5 lagen)
__________________________________________________

a 2+
a

PEFC/01-31-60

www.pefc.org
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Leveringen vanuit centraal magazijn
Vanuit ons eigen magazijn in Nieuwland (Zuid-Hol-
land) wordt bijna 60% van het totale volume gedistri-
bueerd. Dit geldt in hoofdzaak voor ons uitgebreide 
assortiment specials en semi-bulkproducten. De 
leveringen verlopen volgens wekelijkse vaste pendel-
routes in Nederland, Noord-België en postcodege-
bied 4.... in Duitsland. Andere vormen van leveringen 
zijn ook mogelijk.

Leveringen rechtstreeks vanuit het buitenland
Producten met volle vrachten kunnen rechtstreeks 
vanuit onze buitenlandse fabrieken geleverd worden. 
Dit kan bijvoorbeeld met berkenmultiplex en Inter-
form uit Rusland; okoumé multiplex uit Frankrijk, 
OSB uit België en MDF vanuit Frankrijk en Duitsland.

Leveringen vanuit de havens
Een aantal bulkproducten wordt met volle of eventu-
eel halve vrachten vanuit de diverse havens geleverd. 
Dit geldt in hoofdzaak voor producten als Aziatisch 
multiplex, Aziatisch betonmultiplex, Chileens radiata-
pine multiplex, elliotis-pine multiplex, MetsäSpruce 
en OSB. Havens waar International Plywood vaste 
opslagfaciliteiten heeft, zijn: Amsterdam, Antwerpen, 
Rotterdam en het Letlandse Liepaja.

LEVERTIJDEN
Indien u uiterlijk vóór 14.30 uur uw opdracht door-
geeft, dan leveren wij uw bestelling de volgende 
werkdag bij u af, mits uw vestigingsplaats in de 
betreffende pendelroute valt. Voor volle wagens die 
vanuit ons magazijn worden geleverd, kan op basis 
van speciale afspraken altijd de volgende werkdag 
worden geleverd, mits uiteraard de bestelling ook 
voor 14.30 uur opgegeven is. Spoedleveringen, bui-
ten onze pendeldienst om, zijn tegen een nader te 
bepalen vrachtbijdrage, altijd mogelijk.

Leveringen en ordergrootte
Al onze leveringen geschieden franco op vrachtauto 
voor uw adres. Onze klanten dienen zelf voor lossing 
te zorgen. Wij hanteren een minimum orderbedrag 
van € 850,= voor franco levering. Voor orders kleiner 
dan € 850,= wordt een bijdrage in de vrachtkosten 
doorberekend.
Voor franco levering op de Waddeneilanden gelden 
afwijkende transportkosten.

Op verzoek kunnen wij voor losmaterieel zorgdragen 
(kraanwagen of kooi-aap). Hiervoor brengen wij een 
bijdrage in de kosten van € 75,= in rekening.

Buitenland
Orders voor levering van volle vrachten uit voorraad 
in België (overig), Denemarken, Duitsland, Frankrijk 
en Luxemburg, worden in de regel binnen 5 werkda-
gen afgeleverd.

Voor deelvrachten geldt de levertijd uitsluitend op 
aanvraag

PENDELSCHEMA
In Nederland en Noord-België leveren wij volgens 
een vast pendelschema. Ons routeschema ziet er als 
volgt uit:

Maandag - route zuid:
Zuid-Gelderland, Zuid-Zeeland, Noord-Brabant, 
Limburg, en de Belgische provincies Antwerpen en 
Limburg. 

Dinsdag - route west:
Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Zee-
land en Flevoland. 

Dinsdag - route noord:
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-
Gelderland en de Noordoostpolder. 

Woensdag - route zuid en Vlaanderen:
Zuid-Gelderland, Zuid-Zeeland, Noord-Brabant, 
Limburg en de Belgische provincies Antwerpen en 
Limburg. 

Donderdag - route noord:
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-
Gelderland en de Noordoostpolder. 

Vrijdag - route west:
Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Zee-
land en Flevoland. 

Leveringen in de rest van België worden normaal 
eenmaal per week ingepland, maar afhankelijk van 
het aantal leveringen kan er vaker gereden worden. 
Bel voor meer informatie: +31 (0)183 353 000.

Bij feestdagen en tijdens vakantieperiodes houden 
wij ons het recht voor af te wijken van bovenge-
noemde pendelroutes.  
Kijk op www.internationalplywood.nl.

LOGISTIEK
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SERVICES VOOR PARTNERS

Hieronder een korte opsomming van een aantal ser-
vices. Heeft u interesse, maak dan een afspraak om 
hierover door te praten (+31 (0)183 353 000).

Stelling te klein?
Als uw schaphoogte het niet toestaat om hele pak-
ken multiplex te plaatsen, dan is het mogelijk om 
een afspraak te maken over het aantal platen dat in 
een pak moet gaan om het wel te laten passen. IP 
zal grotere pakken (van fabriek) netjes voor u om-
pakken naar handzamere pakketten. Onze afdeling 
logistiek kan u van dienst zijn.

Een door IP ingericht schap in uw zaak? 
Zo doen we dat: We bespreken de mogelijkheden, 
meten het in en overleggen het ontwerp. Na over-
eenstemming komen we het inrichten met een 
mooie display en informatieve leaflets. 

Klantspecifiek maatwerk
In specifieke gevallen kunnen we maatwerk leveren. 
Heeft u plaatmateriaal nodig dat voor u gegrond 
wordt of al op maat gezaagd is? Moet het voorzien 
zijn van sleuven en boorgaten? U levert de tekening, 
wij leveren het maatwerk.

Kennis en trainingen
International Plywood heeft specifieke kennis in huis 
over plaatmateriaal. Een deel van onze (materiaal) 
kennis vindt u terug onder ‘documentatie & down-
loads’. Maar u kunt bij ons ook terecht voor een 
training van uw personeel bijvoorbeeld. Of vraag 
monster- en foldermateriaal aan. 

EDIFACT order- en factuurstroom
Op het gebied van automatisering bieden we de 
mogelijkheid om een EDIFACT (of EDI) order- en 
factuurstroom op te zetten.

BARCODERINGEN
International Plywood biedt ook de mogelijkheid 
om plaatmateriaal te voorzien van een etiket met 
EANcode. Ieder product heeft een unieke EAN-code. 
Heeft u een kassasysteem met gekoppeld voorraad-
beheer, dan wordt uw voorraad plaatmateriaal snel 
en accuraat bijgewerkt. De kans op fouten wordt 
aanmerkelijk verminderd.

VERKOOPONDERSTEUNING
Door middel van informatieve productleaflets met 
uw naam en logo om in uw zaak te leggen. We 
ondersteunen onze merknamen met een product-
website voor de gebruiker en u kunt gebruik maken 
van onze monsters. Ieder jaar maken we een nieuwe 
productcatalogus voor onze klanten met duidelijke 
informatie. Zo blijft u goed op de hoogte en kunt u 
ook uw klant goed informeren.

PRODUCTWEBSITES
Wij bereiken de gebruiker van het plaatmateriaal 
niet direct. Om toch wat informatie mee te geven 
over het gebruik van plaatmateriaal zijn product-
websites ontwikkeld. Via deze websites geven wij 
uw adres door als handelaar. Heeft u de plaat niet 
op voorraad, dan kunnen wij u snel leveren.

Er zijn productwebsites van: 
www.vikinggevel.nl
www.silverpaint.nl. 
www.ip-supergarant.com,  
www.ip-superfloor.com,  
www.i-paint.nu,  
www.greenplex.nl, 
www.intercolor.nl 
www.interdeck.nl,  
www.ip-interform.com, 
www.ip-interstar.com, 
www.interprime.nl. 
www.berkenmultiplex.nl
www.populierenmultiplex.nl

BEELDBANK
Productfoto’s van IP’s plaatmateriaal staan ter 
download op onze website. U kunt ze gebruiken 
voor uw website of webshop.

PRODUCTDATA-UITWISSELING
Ten behoeve van de webshop is de artikeldata ver-
rijkt met o.a. de ETIM-classificatie. Misschien ook 
handig voor uw webshop?
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Plaatmaterialen die voor permanent gebruik in 
bouwwerken bestemd zijn, zijn voorzien van CE-
markering. CE staat voor: Conformité Européenne, 
waarmee bereikt zal worden dat in alle lidstaten van 
de Europese Unie gelijke productnormen gelden.

Dit betekent uiteraard dat International Plywood B.V. 
u voor deze toepassingsgebieden uitsluitend plaat-
materialen met de juiste CE-markering zal leveren. 

In de index voor in de map en op de productbladen 
staat de CE-markering van het product aangegeven.

Welke CE- markering is belangrijk?

CE-4 
Conform EN 636-1G, EN 636-2G, EN 636-3G, waarbij 
de G verwijst naar ‘general use’ (algemeen gebruik).
Plaatmateriaal dat bestemd is voor permanente toe-
passing in bouwconstructies, zonder dat specifieke 
eisen worden gesteld aan de constructieve eigen-
schappen van het plaatmateriaal. Hiervoor gelden 
wel eisen ten aanzien van de toegepaste verlijming 
van de fineerlagen. U kunt hierbij denken aan aftim-
merwerk en bekledingsplaten. 

IP heeft 1 product met een CE-3 markering:  zacht-
board. Hiervan is de reactie op brand en de warmte-
isolatie getest door een instituut. 

CE-2+ 
Conform EN 636-1S, EN 636-2S, EN 636-3S, waarbij 
de S verwijst naar ‘structural use’ (constructieve 
toepassing).
Plaatmateriaal dat bestemd is voor permanente toe-
passing in bouwconstructies, waarbij sterkte-eigen-
schappen en verlijming de constructieve veiligheid 
van een gebouw moeten garanderen. 
Dus o.a. voor toepassing in dak- , vloer- en spant-
constructies.

CE 1/1+
Plaatmateriaal dat brandvertragend is behandeld en 
bestemd is voor permanente toepassingen in bouw-
constructies. De brandvertragende eigenschappen 
dragen bij aan de brandveiligheid van een gebouw 
(WBDBO-eis Bouwbesluit).  
Dit plaatmateriaal kan, maar hoeft niet, constructief 
te zijn (Zie EN 636).

Niet-CE-gemarkeerd plaatmateriaal mag uitslui-
tend in bouwwerken worden toegepast in tijdelijke 
constructies, zoals bijv. betonbekistingen en schut-
tingen. 
Tevens mag niet-CE-gemarkeerd plaatmateriaal 
worden gebruikt in talloze andere toepassingen zo-
als kisten, stuwplaten, steigers, afdekkingen, recla-
meborden, verloren betonbekistingen, jachtbouw, 
scheepsbouw, vrachtwagenbouw, aanhangwagen-
bouw, trailers, meubelindustrie, tijdelijke podia en 
tribunes, enz. 

Bij elk CE-gemarkeerd product hoort een pres-
tatieverklaring (ook wel DoP = Declaration of 
Performance). Voor prestatieverklaringen kunt u 
telefonisch contact met ons opnemen via telefoon-
nummer 0183 353 000. 

Mocht het bovenstaande u niet geheel duidelijk zijn, 
of indien u nog verdere vragen over dit onderwerp 
heeft, belt u dan met een van de verkoopmedewer-
kers van IP.
 
Voor problemen en/of schade die is ontstaan door 
het niet juist interpreteren van deze informatie kun-
nen wij nimmer verantwoordelijk worden gesteld.

CE-MARKERING
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RUSSISCHE BERKENMULTIPLEX KWALITEITEN WIJKEN IETS AF VAN DE FINSE (ZIE DAARVOOR “HAND-
BOOK OF FINNISH PLYWOOD - TE DOWNLOADEN VIA WWW.INTERNATIONALPLYWOOD.NL)

Onderstaand geven wij u een overzicht van de meest 
gangbare dekfineerkwaliteiten met daarbij een summiere 
omschrijving. Wilt u een uitgebreide kwaliteitsomschrij-
ving ontvangen, dan zullen wij u deze op uw verzoek graag 
toezenden.

B
Ongevoegd, geschuurd fineer waarin geen proppen zijn 
toegestaan. Enkele kleine (open) pitkwastjes kunnen voor-
komen. Natuurlijke verkleuringen zijn in beperkte mate 
toegestaan.
Enkele minimale splitjes zijn eveneens toegestaan. B-fineer 
is in principe geschikt voor zogenaamd blank werk, doch 
uitzonderlijke eisen ten aanzien van de toepassing dient u 
vooraf kenbaar te maken.

S
Deze kwaliteit ligt tussen B en BB. Er mogen per plaat max. 
3 op kleur geselecteerde houten proppen voorkomen aan 
de S-zijde .

BB
Overwegend ongevoegd en geschuurd fineer, waarin 
reparaties door middel van proppen zijn toegestaan. Een 
beperkt aantal kwastjes is toegestaan, alsmede het voor-
komen van enkele splitjes en kopscheurtjes. BB is geschikt 
voor schilder- en fineerwerk en kan goed 
worden beplakt met HPL.

CP 
Proppen en andere vormen van reparaties, alsmede gro-
tere vaste kwasten zijn onbeperkt toegestaan. Natuurlijke 
verkleuringen, waaronder bruin kernhout, vormen geen 
reden tot afkeur. Splitjes en andere “cosmetische foutjes”  
zijn toegestaan. In grote lijnen kan worden gesteld dat 
CP-fineer nagenoeg gesloten en geschuurd moet zijn en als 
zodanig is het zeer geschikt voor beplakking met HPL.

C 
Naast alle bovengenoemde gebreken kan in het algemeen 
worden gesteld dat in deze fineer-kwaliteit grotere gebre-
ken zijn toegestaan en deze tevens in grotere aantallen 
mogen voorkomen. Het kan voorkomen dat C-kwaliteit in 
ongeschuurde uitvoering wordt geleverd. In principe is C-
kwaliteit geschikt voor toepassing in emballages en een-
voudig constructiewerk.

ALGEMENE INFORMATIE BERKEN MULTIPLEX

B

BB

CP

C
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Opmerking: multiplex uit Rusland (en andere voor-
malige Sovjetlanden) wordt geproduceerd volgens 
de exportstandaard (GOST). In het verleden is regel-
matig gebleken dat partijen worden aangeboden die 
volgens de standaardnormen voor “lokaal gebruik” 
zijn geselecteerd. Deze kwaliteiten voldoen in geen 
enkel opzicht aan de eisen die voor de Nederlandse 
markt gelden.

Helaas lijkt de kwaliteitsomschrijving hiervan in 
sommige gevallen bedrieglijk veel op de omschrij-
ving die voor exportkwaliteit wordt gehanteerd. 
Berkenmultiplex met een kwaliteitsomschrijving 
waarin een A voorkomt (bijv. AB/BB) is altijd lokale 
kwaliteit.

Het kan echter ook voorkomen dat lokale kwaliteit 
B/BB of BB/BB gestempeld is. In dit geval is verwar-
ring mogelijk met de exportkwaliteiten B/BB en BB/
BB. Wij geven u het dringende advies om voorzich-
tig te zijn met aanbiedingen van bedrijven die niet 
bekend staan als reguliere, betrouwbare multiplex-
importeur. 

Een A-kwaliteit berkenfineer is een volledig foutloos 
fineer. Normaal gesproken kan de natuur dit niet 
maken. Als er toch - na grondige inspectie - fineren 
A-kwaliteit gestempeld worden, dan worden deze 
fineren niet verwerkt in het multiplex dat voor de 
handel bedoeld is.

Herkomst 
Berkenmultiplex in “grote maten” (2440 x 1220 mm 
en 2500 x 1250 mm) importeren wij voornamelijk 
uit Rusland en Oekraïne. Uiteraard hebben wij ook 
mogelijkheden in Fins, Lets en Pools berken multi-
plex, maar hiervoor gelden afwijkende kwaliteitsom-
schrijvingen. 
Indien u speciale wensen heeft omtrent de her-
komst van bij ons besteld berken multiplex, verzoe-
ken wij u dit bij het verstrekken van uw opdracht 
bekend te maken.

Afmetingen
Wij streven ernaar berkenmultiplex zoveel mogelijk 
in de afmeting 2500 x 1250 mm in voorraad te hou-
den. Door regelmatig voorkomende problemen met 
de beschikbaarheid van dit multiplex is het mogelijk 
dat wij bepaalde items uitsluitend in 2440 x 1220 
mm kunnen aanbieden.

Langs- en dwarsgefineerd
De verkrijgbaarheid van langs- of dwarsgefineerd 
berkenmultiplex is sterk wisselend. Bij het samen-
stellen van ons assortiment hebben wij ernaar 
gestreefd om B/BB zoveel mogelijk in langsgefineerd 
multiplex aan te voeren. Bij de lagere dekfineerkwa-
liteiten, zoals BB/BB, BB/CP en CP/CP gaan wij ervan 
uit dat de nerfrichting in de meeste gevallen minder 
van belang is.
Wilt u bij deze kwaliteiten beslist langsgefineerd 
multiplex bestellen, dan verzoeken wij u dit bij uw 
offerte-aanvraag en/of bestelling kenbaar te maken. 
In dat geval kunnen wij nagaan of het gevraagde 
product daadwerkelijk beschikbaar is in langsgefi-
neerd.

Bij toepassing van berken multiplexachtige producten in vochtige situaties is de randafwerking bijzonder 
belangrijk, m.n. vanuit het esthetische oogpunt. Berkenmultiplex acclimatiseert wat trager; hierdoor is 
soms ijspegel-effect zichtbaar. Dit verschijnsel is inherent aan berken multiplex, en is nadrukkelijk geen 
technisch gebrek. Bij de juiste bewerking en afwerking van de randen en eventuele gaps zullen vochtop-
hopingen na verloop van tijd weer wegtrekken. 
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1. Gebied van toepassing.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn 
deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing 
op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffen-
de de verkoop van hout, houtprodukten, multiplex, 
multiplex, meubelplaat, board, boardprodukten, 
spaanderplaat en alle andere plaatmaterialen, on-
afhankelijk of deze artikelen al dan niet van buiten-
landse oorsprong zijn. 

2. Aanbiedingen en overeenkomst.
Alle aanbiedingen, voorraadlijsten en prijscouranten 
zijn steeds geheel vrijblijvend. Ook indien door mid-
del van een vertegenwoordiger of wederverkoper is 
verkocht, is van de zijde van de verkoper de verkoop 
eerst definitief na schriftelijke bevestiging door de 
verkoper. 

3. Levertijd.
De opgegeven levertijden gelden slechts bij wijze 
van inlichting en bij benadering. Tenzij anders 
schriftelijk is overeengekomen, neemt de verkoper 
ten aanzien van de levertijd geen enkele garantie 
op zich, en geeft niet tijdige levering de koper geen 
recht op schadevergoeding of op ontbinding van de 
koop. 

4. Vervoer.
Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de leve-
ring af magazijn van de verkoper. Ingeval is overeen-
gekomen dat franco zal worden geleverd, draagt de 
verkoper de kosten van het vervoer tot de overeen-
gekomen plaats, doch niet verder dan tot waar het 
voertuig over een behoorlijk berijdbaar terrein, dan 
wel het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar 
water, kan komen. De koper is dan verplicht de 
goederen aldaar in ontvangst te nemen en onmid-
dellijk te lossen. Blijft de koper hiermede in gebreke, 
dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn 
rekening. Indien de verkoper voor het vervoer zorg 
draagt, kiest de verkoper, tenzij de koper een be-
paalde vervoergelegenheid zelf heeft aangewezen, 
de vervoergelegenheid naar zijn beste weten, echter 
zonder enige aansprakelijkheid zijnerzijds. 

5. Risico.
Zowel indien franco is verkocht, als indien niet 
franco is verkocht, is het risico van het vervoer voor 
rekening van de koper. In alle gevallen zijn de goe-
deren terstond na het verlaten van het magazijn van 

de verkoper voor rekening van de koper, transportri-
sico, molestrisico en alle andere risico’s inbegrepen. 

6. Eigendomsvoorbehoud.
De goederen blijven het eigendom van de verko-
per totdat zij geheel zijn betaald. Voordien mag er 
niet ten nadele van de verkoper of ten gunste van 
derden over beschikt worden, ook niet door ver-
strekking tot onderpand, of door eigendomsover-
dracht tot zekerheid. Indien de koper desondanks de 
goederen doorlevert, is hij verplicht de vordering, 
die hij door de verkoop der goederen krijgt aan de 
verkoper over te dragen. 

7. Verandering in vrachten, invoerrechten, heffin-
gen, belastingen.
Alle verkopen geschieden onder de nadrukkelijke 
voorwaarde, dat alle gebeurtenissen ten aanzien 
van vrachten, invoerrechten, heffingen van over-
heidswege, belastingen en dergelijke, die een wijzi-
ging brengen in de omstandigheden, welke golden 
ten tijde van het tot stand komen van de verkoop 
voor rekening van de koper zijn, met dien verstande 
dat de koopprijs met het bedrag der meerdere 
vrachten, invoerrechten, heffingen, belastingen en 
dergelijke wordt verhoogd. 

8. Verpakking.
Tenzij anders is overeengekomen, is de gebruikelijke 
verpakking vrij. Verpakkingsmateriaal wordt slechts 
dan tegen de in rekening gebrachte prijs teruggeno-
men, indien zulk nadrukkelijk is overeengekomen en 
de verpakking in goede orde franco aan de verkoper 
wordt teruggezonden. 
9. Retourzendingen.
De koper heeft nimmer het recht om de in ont-
vangstname van de verkochte goederen te weigeren 
of om deze retour te zenden, tenzij de verkoper 
hiermee schriftelijk accoord is gegaan. Indien de ko-
per goederen retour zendt, zonder dat de verkoper 
zich daarmee schriftelijk accoord heeft verklaard, en 
de verkoper desondanks deze in ontvangst neemt, 
geschiedt dit steeds voor rekening en risico van de 
koper. De zending wordt dan door de verkoper voor 
rekening en risico van de koper opgeslagen en ter 
beschikking van de koper gehouden, zonder dat 
daaruit enige erkenning van de juistheid van eventu-
ele reclames kan worden afgeleid. 

10. Reclames.

VERKOOPVOORWAARDEN
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Reclames moeten, om geldig te zijn, binnen 8 dagen 
na ontvangst van de goederen schriftelijk bij de 
verkoper zijn ingediend. Reclames wegens manco, 
wegens afwijking van de vermelde specificatie, of 
wegens uiterlijk waarneembare beschadiging moe-
ten, om geldig te zijn, bovendien door de koper op 
het ontvangstbewijs worden aangetekend. Reclames 
zijn slechts geldig indien de verkoper in staat wordt 
gesteld de geleverde goederen in originele staat en 
in de originele verpakking te controleren.
Reclames geven aan de koper niet het recht zijn 
betalingen op te schorten. Indien de reclame ge-
grond is, zal de verkoper te zijner keuze hetzij een 
billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste 
de faktuurwaarde der geleverde goederen, waarop 
de reclame betrekking heeft, hetzij de geleverde 
goederen gratis vervangen, tegen teruglevering van 
de oorspronkelijk geleverde goederen. Tot verdere 
schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte 
schade is de verkoper niet verplicht.
Ten aanzien van reclames wordt iedere gedeeltelijke 
levering als een afzonderlijke verkoop beschouwd. 
Door gehele of gedeeltelijke bewerking of verwer-
king van geleverde goederen vervalt iedere recht op 
reclame. 

11. Overmacht.
Indien de fabriek of de leverancier van welke de ver-
koper de goederen betrekt, door welke oorzaak ook, 
ondanks aanmaningen van de verkoper in gebreke 
blijft met leveren dan wel niet tijdig of niet goed 
levert, geldt dit ten aanzien van de koper voor de 
verkoper als overmacht. De verkoper is hiervoor dan 
ook niet aansprakelijk jegens de koper.
Ingeval van ijsgang, staking, overheidsmaatregelen, 
vertraging in de aanvoer, werkstaking, uitvoerver-
bod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportbelemme-
ringen, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmerin-
gen en alle gevallen van overmacht, is de verkoper 
te zijner keuze gerechtigd hetzij de koop, voor zover 
deze door de belemmering getroffen wordt, te an-
nuleren. Indien de koper hem daartoe schriftelijk 
aanmaant, is de verkoper gehouden zich binnen 8 
dagen ten aanzien van zijn keuze te verklaren. 

12. Valutarisico.
Wijzigingen van meer dan 3% in de koers of goud-
waarde van vreemde of Nederlandse valuta, op-
getreden na het tot stand komen van de koop en 
voordat de goederen volledig zijn geleverd, geven de 
verkoper het recht om de koopprijs in evenredigheid 

met koerswijziging te verhogen, dan wel indien zij 
daaraan de voorkeur geeft, de koop, voor zover de 
goederen niet zijn geleverd, te annuleren, zonder tot 
enige schadevergoeding te zijn gehouden. 

13. Betaling.
Voor zover niet anders bepaald, dient de koper te 
betalen op 10 dagen na faktuurdatum, zonder enige 
korting. Ingeval van te late betaling wordt de koper 
van rechtswege over de door hem verschuldigde 
hoofdsom een rente verschuldigd van 1% per maand 
vanaf de vervaldag.
De verkoper behoudt zich steeds het recht voor (ook 
ingeval de koop op andere condities is afgesloten) 
de goederen onder rembours te verzenden of voor-
uitbetaling te vorderen.
De koper verplicht zich, ook in geval van verschil 
over de verschuldigdheid, op eerste verlangen van 
de verkoper zekerheid te stellen voor de betaling 
van de koopprijs. 

14. Inningskosten en proceskosten.
Indien de verkoper zijn vordering wegens te late 
betaling ter incassering uit handen geeft, is de koper 
aansprakelijk voor alle buitengerechtelijke en ge-
rechtelijke kosten als gevolg daarvan. 

15. Wanprestatie van de koper.
Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt, 
is de verkoper bevoegd zonder sommatie of inge-
brekestelling de koop te annuleren en bovendien 
schadevergoeding te vorderen. De verkoper heeft, 
indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt, het 
recht verdere uitvoering van alle tussen partijen 
lopende overeenkomsten op te schorten, totdat de 
koper aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Verdere 
rechten blijven onverlet. 

16. Toepasselijk recht.
Het Nederlands recht is op alle aanbiedingen en 
overeenkomsten van toepassing. 

17. Afwijkende bedingen of voorwaarden.
Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaar-
den zijn alleen van kracht indien deze door de 
verkoper schriftelijk zijn bevestigd. Mocht de koper 
algemene voorwaarden toepasselijk wensen te 
verklaren, die afwijken van de onderhavige, dan zul-
len, in geval van strijd, de onderhavige voorwaarden 
voorrang hebben.
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