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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. 650 - 700 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
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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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