
     = nieuw Regelmatig beschikbaar op aanvraag  
en uiteraard op bestelling.

FINEERRICHTING

LANGS:  MOOIER 

Notatie:
2500 x 1250 mm
(kleinste getal achter)

Komt vaker voor bij de 
hogere kwaliteiten.

DWARS:  STERKER

Notatie:
1250 x 2500 mm
(kleinste getal voor)

Komt vaker voor bij  
lagere kwaliteiten en 
bij grotere afmetingen.

DEKFINEERKWALITEITEN 
BERKENTRIPLEX

B

S

BB

CP (WGE)

C (WG)

Berkentriplex is het triplex met de hoogste sterkte-eigenschappen. 
Het heeft ook een hoge densiteit. Berkentriplex wordt opgebouwd uit 
gelijkmatige fineren van ± 1,5 mm dik. Het kent zeer veel toepassingen, 
denk aan meubels, interieurbouw, tafel- en baliebladen, deuren, 
verpakkingen, timmerindustrie. Het is de basisplaat voor parketstroken 
en voor de carrosserie-constructie. Berkentriplex is alleen geschikt 
voor binnen, tenzij het voorzien wordt van een geschikte coating. Veel 
berkentriplex is CE 2+-gemarkeerd en FSC-gecertificeerd.
Toepassing en afwerking worden bepaald door de dekfineerkwaliteit. 

Kwaliteit B voor blank werk
Ongevoegd, ongepropt, geschuurd. Kleine open noestjes kunnen 
voorkomen. Kleine kopscheurtjes en enige miskleur vormen geen reden 
tot afkeuring. Geschikt voor blank werk. Heb je uitzonderlijke eisen ten 
aanzien van de toepassing, laat ons dat dan weten.

Kwaliteit S: soms voor blank werk
Geschuurd. Er mogen per plaat max. 3 op kleur geselecteerde houten 
proppen voorkomen aan de S-zijde. S-fineer is in principe geschikt voor 
dekkend schilderwerk, maar vaak mooi genoeg voor blank werk. 

Kwaliteit BB: schilder- en fineerwerk
Gepropt, geschuurd, goede doorsnee kwaliteit, beide zijden geen 
uitgevallen noesten. Grove gebreken vervangen door ingezette stukjes. 
Een beperkt aantal kwastjes is toegestaan, ook mogen enkele splitjes 
en kopscheurtjes voorkomen. BB-fineer is geschikt voor schilder- en 
fineerwerk en wordt geadviseerd bij beplakken met hoogglans HPL.

Kwaliteit CP (WGE): geschikt om te beplakken
Geschuurd en slechts een groter aantal proppen en/of voegen 
onderscheidt CP van de BB kwaliteit. Grote noesten en kwasten zijn 
door proppen vervangen waarbij soms meerdere proppen voor 1 kwast 
worden gebruikt. Natuurlijke verkleuringen 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 geschikt voor beplakking met HPL, m.u.v. 
hoogglans HPL.

Kwaliteit C (WG): verpakkingsmateriaal
Slechts een goede lijming is gegarandeerd. Voegen, ingezette stukjes, 
open en gesloten noesten, miskleur, scheurtjes en overlaps zijn 
toegestaan. Meestal ongeschuurd. In principe is C-kwaliteit geschikt voor 
toepassing in emballages en eenvoudig constructiewerk.

 VERLIJMING

WBP-verlijming is een 
exterieure verlijming. De 
kleur is bruin waardoor 
het lijnenspel in de randen 
van berkentriplex wordt 
benadrukt.

Interieur: De verlijming is 
transparant en vochtwerend, 
maar uitsluitend geschikt 
voor binnengebruik.

*   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.
** afhankelijk van de beschikbaarheid kan 6 en/of 6,5 mm worden geleverd.
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Deze poster geeft de meestvoorkomende berken triplex dekfineerkwaliteiten 
in het kort weer. Een uitgebreide omschrijving van de Russische, Finse en Letse 
dekfineerkwaliteiten staan op www.internationalplywood.nl. Bestellen? Bel 0183 353 000 of mail verkoop@intplywood.nl.
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