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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. 625 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. 
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Minimale schroefafstanden tot rand (20 mm) en hoek (25 mm) van de plaat.

Afdichting:
• Breng een geschikt afdichtmiddel of compriband aan tussen de platen om 

verlies aan specie te voorkomen.

Oliën en reinigen
• Het is belangrijk dat de bekistingsplaten aan betonzijde voor het eerste 

gebruik grondig worden voorzien van een ontkistingsolie.
• Het gebruik van dit middel bepaalt mede de kwaliteit van het betonopper-

vlak en hoe vaak de bekistingsplaat hergebruikt kan worden.
• Maak de bekistingsplaat onmiddel-

lijk na het lossen schoon door deze 
met water af te spuiten en verwij-
der vastzittend vuil met een spatel.

• Behandel de plaat na het schoon-
maken weer met een ontkistings-

 olie.

Beschadiging en reparatie
• Voorkom beschadiging van de coa-

ting door de trilnaald.
• Lichte beschadigingen kunnen ge-

repareerd worden met een twee 
componenten vulmiddel, al zullen deze zich gebruikelijk blijven aftekenen 
in het betonoppervlak.

Schrikeffect
Afhankelijk van het type bekistingsplaat kan deze na langdurige droge opslag 
bij eerste gebruik lokaal zwellen (het zogenaamde schrikeffect) en mogelijk 
een aftekening in het beton achterlaten. Kies daarom de juiste bekistings-
plaat en zorg dat de plaat in de bekisting de tijd krijgt om het vocht te ver-
delen.

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

ALTIJD DROOG VERWERKEN!
 
Algemeen: Gebruik scherp gereedschap. Schroefgaten voorboren.

Ondersteuning:
Zorg voor een goede ondersteuning die afgestemd is op de maximaal noodza-
kelijke drukkracht en doorbuiging.
Vraag uw leverancier om sterktecijfers om de juiste ondersteuning te 
berekenen. Let daarbij goed op eventuele verschillen in sterkte in lengte- en 
breedterichting. www.richtlijnbekistingenenondersteuningen.nl/

BESCHERM TEGEN VOCHTINDRIN-
GING: 
Randafwerking vóór montage:  
• Rond randen af voor schilderen
• Dicht gaps in de randen en boor-/
schroefgaten in het oppervlak 
• Seal de randen

MONTAGE
Nagelen alleen bij vloer/tafelbekistin-
gen (nooit bij klasse 1B). Zie aanwijzin-
gen in de CUR-100.

Onzichtbare montage
Bij blind schroeven (zichtwerk klas-
se 1A en 1B) schroeven 2mm dieper 
dan plaatoppervlak en afdichten 
met 2 componentenpasta.

Zichtbare montage:
Schroefkop niet verzinken i.v.m. 
zwelling van de plaat.

R = 3 mm

afronden randen voor 
voldoende verflaagdikte

60 cm 60 cm
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VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 
BETONPLEX IN BUITENTOEPASSING

Deze leaflet geeft de belangrijkste aandachtspunten weer van de richtlijnen ‘verwerking houtachtig plaatmateriaal’van Centrum Hout/ VVNH

randsealer minimaal 
2x aanbrengen met 
kwast

gaps en
schroefgaten dichten

vul spleten
met compriband
of afdichtmiddel

1 mm

20 mm

20 mm

25 mm

25 mm

ontkistingsolie
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