
TriplexTriplex

Triplex is in een enorme verscheidenheid van soorten en kwaliteiten 
verkrijgbaar. Er is vrijwel alles van te maken, zowel constructief 

als esthetisch: boten, meubels, verpakkingen, betonbekistingen, 
plafonds, betimmeringen enzovoorts. 

Voor de architect is het geen eenvoudige zaak de juiste plaat te kiezen.
Deze publicatie geeft opening van zaken.

B O M E N  O V E R
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Triplex is een plaatmateriaal, opge-
bouwd uit minimaal drie lagen fineer
van grote afmetingen die in tegenge-
stelde houtnerfrichting aan elkaar zijn
gelijmd. Zo is het een product met alle
unieke eigenschappen van hout, met
daarbovenop een grotere stabiliteit en
grotere afmetingen. Het uniforme
karakter van het product leidt tot zeer
goede sterktecijfers voor allerlei toe-
passingen. Bestaat het uit meer dan
drie lagen, dan spreekt men in de
praktijk ook wel van ‘multiplex’. Voor
de eenduidigheid is als algemene term
‘triplex’ gekozen.

Productie
Triplex wordt gemaakt van schilfineren,
in uitzonderingsgevallen van snijfine-
ren. De dikte van het fineer verschilt
per soort en is ook afhankelijk van de
houtkwaliteit. Aan de buitenkant van
de stam, dat wil zeggen wanneer bij
het schillen een volledig ronde stam is
verkregen, zitten relatief weinig gebre-
ken; daar schilt men dunne fineren
voor hoogwaardige zichtzijden. Veelal
repareert men gebreken, zoals scheu-
ren en kwasten. Uitgevallen of slechte
kwasten worden hersteld met gezonde
fineerproppen; steeds vaker worden
deze gaten ook gevuld met kunsthars.
Bij de productie werkt men met langs-
en dwarsfineren. Bij langsfineren loopt
de draad evenwijdig aan de lengte en
bij dwarsfineren aan de breedte. Bij de
uiteindelijke triplexfabricage worden
de fineren in een bepaalde volgorde
gelegd: dunne hoogwaardige langsfi-
neren aan de buitenzijde en kwalitatief
wat mindere en dikkere tussenfineren
binnenin. Ook komen ze voor een
evenwichtige opbouw om en om te lig-
gen, een langsfineer op een dwarsfi-
neer. Ze worden van lijm voorzien en
vervolgens onder hoge temperatuur en
druk geperst. Daarna laat men de pla-
ten enige tijd conditioneren om in
evenwicht te komen met de heersende
luchtvochtigheid. De laatste bewerkin-
gen zijn kantrechten en schuren.

Houtsoorten
Niet iedere houtsoort is geschikt voor
triplex. Hoe harder en zwaarder een
soort, hoe moeilijker deze te schillen
is. Het best zijn daarom relatief zachte
en lichtgekleurde naald- en loofhout-
soorten. Als belangrijkste naaldhout-
soort geldt de groep van Pinus-soorten
(grenen). De productie van Noord-

afwerking op de bouwplaats tot een
rubber antislipprofiel voor vloeren of
trappen. Tijdens de productie kan men
als tussenlaag ook andere materialen
toepassen, zoals roestvast staal of alu-
minium voor brand- en inbraakweren-
de deuren of wanden.

Opbouw
Triplex is in principe opgebouwd uit
een oneven aantal lagen. Dit is van
belang voor het evenwicht in de plaat.
Op het om en om plaatsen van langs-
en dwarsfineren zijn enige uitzonderin-
gen. Enkele producenten hebben ook
platen met een even aantal lagen. BijEuropees grenentriplex is relatief

beperkt, maar in Zuid-Europa, met
name Frankrijk, belangrijk hoger. Zuid-
Amerika levert hiervoor Pinus elliottii
(slash pine) en P. radiata (radiata pine),
evenals Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland.
Noord-Amerika is bekend om z’n dou-
glas fir-/Oregon pine- en southern yel-
low pine-triplex. Vurentriplex komt uit
Scandinavië en ook uit westelijk
Noord-Amerika, vaak in combinatie
met dennen. 

Het scala van lofhoutsoorten voor tri-
plex is enorm. De meest toegepaste
zijn ongetwijfeld okoumé en berken.
Hiernaast zijn meranti, populieren,
mahonie en beuken belangrijke soor-
ten. Ze kenmerken zich door een
homogene structuur, wat doorgaans
een veel gladder oppervlak oplevert
dan bij naaldhoutsoorten. Dit geeft
voordelen bij de afwerking en de even-
tuele veredeling. Combinaties van
loof- en naaldhout komen weinig voor.
Een bekende is Fins combitriplex (ber-
ken en vuren).

Veredeling
Veel fabrikanten voegen waarde toe
aan hun product. Meestal dient triplex
dan als basismateriaal dat wordt voor-
zien van een toplaag of een speciale
tussenlaag. Ook brengen ze wel
bepaalde groeven in de plaat aan
(schrootjeseffect). Een bekende vorm
van veredeling is triplex voorzien van
(fraaie) snijfineren, evenals triplex
cacheren met een fenol- of melamine-
papier. Een bijzondere variant is
betontriplex, waarbij de plaat een
gladde toplaag krijgt voor toepassing
als betonbekisting. De mogelijkheden
om een triplexplaat te voorzien van
een toplaag zijn groot. Dit kan variëren
van een primer voor een snellere

� 1. Expo ’98 
in Lissabon. 
De tijdelijke
triomfboog in
Amerikaans
underlayment-
triplex bij een
van de vier
ingangen.

� 2. Zonder
betontriplex
geen viaduct 
(in Haarlem).

onder andere berken komt het voor
dat de twee buitenste lagen langsfine-
ren zijn. De fineren in een plaat kun-
nen onderling van dikte verschillen. De
samenstelling moet echter wel een
evenwicht opleveren. Wijkt men hier
vanaf, dan blijft de plaat niet vlak.
Soms gebeurt dit voor bepaalde toe-
passingen bewust, zodat er bijvoor-
beeld een bepaalde bolling ontstaat
voor daken.

Lijmen
Met de komst van kunstharslijmen
steeg de kwaliteit van triplex aanzien-
lijk en kon men het ook buiten toepas-
sen. In principe wordt triplex gemaakt
met thermohardende lijmen, vervaar-
digd op basis van ureum-, melamine-,
fenol- of resorcinol-formaldehyde. Er is
ook triplex op basis van PVAc-lijm met
harder. Een bekende term is WBP-
gelijmd, wat staat voor Water Boiled
Proof. Een triplexplaat die hieraan vol-
doet, doorstaat een test van 72 uur in
water van 100 °C. Tegenwoordig moe-
ten de lijmverbindingen van triplex
voor buitentoepassing voldoen aan
klasse 3 volgens NEN-EN 314-2.
Milieutechnisch voldoen triplexplaten
aan de normen. NEN-EN 1085 om-
schrijft drie klassen voor de formalde-
hyde-emissie. Gemeten volgens NEN-
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EN 717-2 moeten triplexplaten vol-
doen aan:
Klasse A: < 3,5 mg/m2;
Klasse B: < 8 mg/m2

Klasse C: > 8 mg/m2.

Normaliter is de formaldehyde-emis-
sie zo laag, dat aan de hoogste klasse
wordt voldaan. Zie voor de normen het
overzicht ‘Relevante normen’ op de
achterkant van deze brochure.

Afmetingen
Triplex kan in dikte variëren van super-
dun -enkele millimeters- tot wel 80
mm. De gangbaarste diktes liggen tus-
sen 3 en 40 mm, met als voornaamste
3, 4, 9, 10, 12, 15, 18, 19 mm. Normaliter
is de breedte van de plaat de helft van
de lengte. Oorspronkelijk maakte men
in Europa de afmeting 2500 x 1250 mm,
maar voor een deel is dit aangepast
aan de gangbaarste afmeting in de
wereld 8’ x 4’ (feet), oftewel 2440 x 1220
mm. Bij de afmetingen is het gebruik
eerst de lengte aan te geven en dan de
breedte. De lengte is dus altijd de
afmeting van het langsfineer. Berken-

moeten voldoen, dienen ook de tus-
senfineren van de beste kwaliteit te
zijn. In principe voorzien alle gerenom-
meerde triplexfabrikanten hun platen
van een stempel. Hierop staan zaken
als kwaliteit, normen, lijming en pro-
ductiedatum en eventueel aanvullen-
de informatie.

Mechanische eigenschappen
Als de platen een dragende functie
hebben, dienen de sterkte-eigen-
schappen bekend te zijn. De construc-
teur moet immers met deze waarden
kunnen rekenen. De mechanische
eigenschappen moeten worden be-
paald volgens de methode die is vast-
gelegd in NEN 6764 of NEN-EN 789,
gecombineerd met NEN-EN 1058.
NEN 6764 maakt een onderscheid tus-
sen partij- en typekeuring. Een partij-
keuring is beperkt van omvang en doet
slechts een uitspraak over de materi-
aaleigenschappen van een bepaalde
partij waaruit de steekproef is geno-
men. De typekeuring is uitgebreider
en spreekt zich uit over de materiaalei-
genschappen van het product na fabri-
cage. Deze laatste keuring wordt veelal
door de triplexfabrikant uitgevoerd.
Karakteristieke waarden van veelge-
bruikte triplexsoorten staan in NEN-EN
12369. �

temperatuur, druk en wachttijden kun-
nen een optimale lijming verhinderen.
Tussenfineren, samengesteld uit niet-
gevoegde stroken, kunnen tijdens de
opbouw niet goed aansluiten. Hierdoor
ontstaan er kieren, zogenaamde gapin-
gen (naar het Engelse ‘gaps’). Ook kun-
nen de lagen over elkaar heenschui-
ven, waardoor zich een soort bobbel
vertoont, overlappingen genaamd
(Engels: ‘overlaps’). De belangrijkste
gebreken zijn scheuren, open of slecht
gerepareerde kwasten, ruwe fineren,
ongelijke fineerdiktes, lijmdoorslag en
schuurfouten. Al naar de toepassing
zijn dergelijke gebreken al of niet
acceptabel.
Voor buitentoepassingen is het niet
toegestaan dat de tweede fineerlaag
open gebreken heeft. Door druk op de
buitenste fineerlaag kunnen scheuren
ontstaan, waardoor er vocht tussen de
lagen komt. Ook kan de buitenste
fineerlaag op die plaatsen gaan bollen.

Normen en kwaliteiten
Het in Nederland toegepaste triplex is
voor het grootste deel gecertificeerd.

� 3. Construc-
tietriplex
onmisbaar in
de (houtskelet-)
bouw.

� 4. Ameri-
kaans con-
structietriplex
in de Ameri-
kaanse hout-
skeletbouw.

� 5. Geïsoleer-
de dakplaten
met vuren-
triplex.triplex kent een aantal platen, waarvan

de breedte- en lengtematen aan elkaar
gelijk zijn. In bepaalde houtsoorten
produceert men ook speciale maten
voor gerichte toepassingen, zoals deu-
ren; de standaardmaten hiervan zijn
900 x 2200 mm en 1000 x 2500 mm bij
diktes van 5 mm voor opgebouwde en
40 mm voor massieve triplexdeuren.

Gebreken
Voor eenvoudige toepassingen waarbij
de eisen laag liggen, is technische per-
fectie niet altijd noodzakelijk. Het lij-
men is essentieel. Verkeerde fineer-
vochtigheid, ongelijke fineerdikte,

De basis voor certificatie is momenteel
een mix van Europese normen en Be-
oordelingsgrondslag BRL 1705 ‘Triplex’.
Dit jaar wordt in internationaal ver-
band een overleggroep geïnstalleerd
om een nieuwe BRL te maken die
beter aansluit op de praktijk. Waar-
schijnlijk zullen de Europese normen
niet integraal, maar wel in grote lijnen
van toepassing worden verklaard.
Voor een duurzame toepassing is het
kiezen van het juiste type triplex van
het grootste belang. De kwaliteit is
altijd gebaseerd op de fineren, de
opbouw en de gebruikte lijmsoort. Bij
platen die aan de allerhoogste eisen
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Keuzetabel triplex
Bij de omschrijving van het triplex dat men wil toepassen, kan men gebruik maken van bijgaande
tabellen. Enkele basisgegevens zijn (informatie over de niet toegelichte onderwerpen staat in de
hoofdtekst):
Uitgangspunt: BRL 1705, NEN-EN 636-1 t/m –3 
Type triplex: 1. Voor gebruik in droge binnentoepassingen (NEN-EN 636-1)

2. Voor gebruik in overdekte buitentoepassingen 
(NEN-EN 636-2)

3. Voor gebruik in niet-overdekte buitentoepassingen 
(NEN-EN 636-3)

Klasse voor afwerking (BRL 1705): A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M
Nominale dikte: 3, 4, 9, 10, 12, 15, 18, 19 mm/…
Plaatrichting met hoogste sterkte: lengte/breedte
Kanten: Recht/messing en groef

Facultatief
Kwaliteit uiterlijk oppervlak: E/I/II/III/IV (NEN-EN 635-2, -3)
Formaldehydeklasse (NEN-EN 1084): A/B/C
Mechanische eigenschappen: Zie elders
Afmetingen: Zie elders
Oppervlakte dekfineer: Glad/geschuurd/structuur/overlay
Houtsoort dekfineer: Zie elders
Afwerking: Transparant/dekkend
Toebehoren: Bevestiginsmiddelen/randafdichting/…

Breder uitgewerkt ontstaat het volgende beeld:

Relatie omgevingscondities en geschiktheid triplex
Gevarenklasse* Omgevingscondities Vochtgehalte in het algemeen Triplex

1 Boven de grond, overdekt, Droog. Verwaarloosbaar risico op NEN-EN 636-1
droge condities oppervlakteschimmels of aantasting

2 Boven de grond, overdekt, Soms verhoogd vochtgehalte. Risico NEN-EN 636-2
risico van nat worden of op oppervlakteschimmels/aantasting
vochtige condities

3 Boven de grond, niet Vochtgehalte regelmatig hoog (> 20%) NEN-EN 636-3
overdekt, buitencondities

* Volgens NEN-EN 335-3.

Toepassingscategorieën
De twee belangrijkste criteria bij de keuze zijn: de gewenste oppervlakafwerking en de klimaatcondi-
ties (BRL 1705). Een bijzondere plaats nemen de triplexsoorten van categorie A in. Hiervoor gelden
zeer hoge kwaliteitseisen; ze zijn geschikt voor alle toepassingen en afwerkingen. Bij wand-, dak- en
vloerconstructies is het uiterlijk van de plaat meestal niet belangrijk. Dit zogenaamde constructietri-
plex komt niet in het zicht, reden waarom er voor de afwerking geen speciale eisen zijn. Triplex uit
categorie E mag incidenteel, zoals tijdens de bouwfase, aan vocht worden blootgesteld. Ook is het
geschikt voor tijdelijke buitenconstructies als afscheidingen.

� 6. Geslaagd huwelijk tussen grenen kozijnen, western
red cedar gevelbekleding en mahonietriplex goot-
bodem/dakrand.

� 7. Aangenaam vertoeven in het Berenhol te Grolloo.
Triplex plafondplaten tussen gelamineerd hout.
Ontwerp: Architectenbureau Wim Germain Assen.

Gewenste Geschikt voor Reeds Geschikt voor Geschikt voor Geen

oppervlak- alle afwerkingen voorzien van transparante dekkende speciale

afwerking (en toepassingen) afwerklaag afwerking afwerking eisen

Klimaat-
condities
Buiten A B C D E
Overdekt buiten A* F G H I
Binnen A* J K L M

* Triplex dat voldoet aan A, voldoet tevens voor ‘beschut buiten’ en ‘binnen’.

� Dwarsfineer

� Langsfineer

� Ondersteuning langsfineer

� Ondersteuning dwarsfineer
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Indeling naar uiterlijk
Voorts bestaat er een indeling naar het uiterlijk van het oppervlak (NEN-EN 635-2, -3). Onderscheiden worden de klassen E, I, II, III, IV. Klasse E stelt
de hoogste en klasse IV de laagste eisen aan de houteigenschappen (kwasten, scheuren, aantasting, ingegroeide bast, hars, onregelmatige groei, ver-
kleuring) en de productie-eigenschappen (open voegen, overlappingen, blazen, gaten, deuken, indrukkingen, ruwheid, doorschuren, lijmdoorslag,
niet-triplexeigen stoffen, kantafwijkingen door zagen, schuren of reparaties). In de praktijk hanteert de handel nog vaak de oude kwaliteitsaanduidin-
gen op basis van de dekfineren (de voor- en achterkant), zoals A/B, B/B, A/BB, B/BB en BB/WG. De beste kwaliteit is A, die zo goed als foutvrij is, maar
daarom ook beperkt beschikbaar. Bij de daaropvolgende kwaliteit B zijn enkele kleine gebreken toegestaan. Daarna volgende kwaliteiten BB en C.
De laagste kwaliteit is WG (Well Glued). Hierin mogen alle natuurlijke onvolkomenheden en zelfs open gebreken zitten. Bij de allerbeste kwaliteiten
zal men door en door hele, dat wil zeggen niet-gevoegde, fineren aantreffen. Dit komt onder andere voor bij garantietriplexen.

1. Geveltimmerwerk
2. Wanden
3. Vloeren
4. Daken
5. Bekistingen
6. Deuren
7. Plafonds
8. Trappen

9. Kantoorunits/tijdelijke 
behuizingen

10. Verpakkingen
11. Vloeren in scheeps- en 

carrosseriebouw
12. Meubels
13. Magazijninrichtingen

14. Recreatieve doeleinden, 
waaronder speeltuigen

15. Speelgoed
16. Reclameborden
17. Tijdelijke voorzieningen
18. Lijstwerk, profielen
19. Decoratieve bekleding

20. Geluidsisolerende toepassingen
21. Geluidsabsorberende 

toepassingen
22. Brandvertragende toepassingen
23. Antislip
24. Agrarische sector
25. Overige binnenbetimmeringen

1. Voor gebruik in droge binnentoepassingen

Klasse-indeling Specifieke

(BRL 1705) toepassings-

gebieden

Sapeli mahonie

Sapeli mahonietriplex, gegroefd oppervlak, K 2, 19, 25

interieur gelijmd

Okoumé

Okoumétriplex B/BB brandvertragend J 2, 3, 22

Okoumétriplex B/BB, interieur gelijmd L 2, 3, 12, 25

Okoumétriplex betontriplex I/M 5

Okoumétriplex antislip I/M 3, 11, 23

Meranti

Merantitriplex, exterieur gelijmd M 2, 6, 25

Merantitriplex paint, exterieur gelijmd M 2, 9, 15, 25

Merantitriplex edelgefineerd, exterieur gelijmd M 2, 6, 12, 19, 25

Merantitriplex paper overlay decor M 2, 6, 12, 19, 25

Merantitriplex, interieur gelijmd M 2, 17, 25

Merantitriplex kunststof toplaag, M 2, 6, 12, 19, 25

exterieur gelijmd

Berken

Berkentriplex B/BB, interieur gelijmd M 10, 12, 15, 19, 25

Naaldhout

Naaldhouttriplex B/C, exterieur gelijmd M 2, 3, 4, 13, 24

Naaldhouttriplex C/C, exterieur gelijmd M 2, 10, 17, 24

2. Voor gebruik in overdekte buitentoepassingen

Okoumé

Okoumétriplex A/B geluidsisolerend, H 2, 3, 7, 11, 20

exterieur gelijmd

Okoumétriplex betontriplex I/M 5

Okoumétriplex antislip I/M 3, 11, 23

Berken

Berkentriplex paint, exterieur gelijmd F 1, 2, 9, 16

(S/WG-paper)

Berkentriplex B/BB, exterieur gelijmd G 10, 12, 15, 19, 25

Berken vliegtuigtriplex H 14, 25

3. Voor gebruik in niet-overdekte buitentoepassingen

Sapeli mahonie

Sapeli mahonietriplex A/A, exterieur gelijmd A 1, 14

Sapeli mahonietriplex A/B, exterieur gelijmd C 1, 19

Sapeli mahonietriplex A/A, exterieur gelijmd + C 1, 6, 19

gegroefd

Sapeli mahonietriplex B/B, exterieur gelijmd D 1, 19

Sapeli mahonietriplex B/BB, exterieur gelijmd D 1, 19

Okoumé

Okoumétriplex A/A, exterieur gelijmd A 1, 14

Okoumétriplex A/B paint, exterieur gelijmd B 1, 2, 16, 25

Okoumétriplex A/B kunststof toplaag, B 1, 9, 19

exterieur gelijmd

Okoumétriplex A/B, gebogen kunststof B 1, 19

toplaag, exterieur gelijmd

Okoumétriplex A/B, exterieur gelijmd C 1, 6

Okoumétriplex A/B exterieur gelijmd + gegroefd C 1, 6, 7, 11, 20

Okoumétriplex B/B, exterieur gelijmd D 1

Okoumétriplex B/BB, exterieur gelijmd D 1, 2, 3, 6, 9, 11

Meranti

Merantitriplex betontriplex E 5

Merantitriplex antislip, exterieur gelijmd E 3, 11, 13, 23

Berken

Berkentriplex, exterieur gelijmd E 3, 11, 13, 23

Berkentriplex betontriplex, exterieur gelijmd E 5, 24

Naaldhout

Naaldhouttriplex Oregon pine, geborsteld, E 1, 2, 9, 14

exterieur gelijmd

Klasse-indeling Specifieke

(BRL 1705) toepassings-

gebieden

Naaldhout

Naaldhouttriplex CDX ongeschuurd, I 2, 10, 17

exterieur gelijmd

Naaldhouttriplex CDX/PTS, exterieur gelijmd I 2, 3, 4, 10, 13, 17, 24

Naaldhouttriplex Sturd-I-Floor T+G, I 2, 3, 4, 13, 17, 24

exterieur gelijmd

Toepassingsmogelijkheden
Op basis van onderstaande toepassingen kan men vervolgens de bijbehorende triplexsoorten kiezen in de lijsten daaronder:
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Bewerking
Voor veel toepassingen behoeft triplex
geen verder bewerking. De platen wor-
den genageld, geschroefd of gelijmd,
wat bij alle gangbare soorten geen pro-
blemen oplevert. Het op maat zagen is
met scherp gereedschap goed uitvoer-
baar. Bij het schuren moet men erop
letten de buitenste fineren niet door te
schuren. In enkele gevallen moet tri-
plex worden behandeld of geïmpreg-
neerd met vochtwerende of brandver-
tragende middelen. De oppervlakaf-
werking verloopt bij de meeste typen
probleemloos. Scheurtjes, wormgaat-
jes en ruwe plekken moet men eerst
plamuren.

Opslag
Men kan triplex zowel liggend als
staand opslaan. In beide gevallen is
het belangrijk direct contact met de
grond te vermijden. Met balkjes is dit
gemakkelijk te realiseren. Zo ontstaat
er ruimte voor luchtcirculatie. De balk-
jes moeten vlak liggen. Ook moet er
voldoende ondersteuning zijn. Buigen
de platen door of liggen ze niet vlak,
dan gaan ze zich na verloop van tijd
ook zo vormen. Het beste is opslag in
een overdekte geventileerde ruimte.
Hebben weer en wind vrij spel, dan
nemen de randen vocht op en ontstaan
er dikteverschillen in de plaat, wat bij
het voortduren van deze situatie leidt
tot rot en delaminatie. Ook belangrijk
is de platen goed op of naast elkaar te
stapelen. Door invloed van het licht
kunnen er verkleuringen ontstaan,
waardoor de platen in waarde vermin-
deren.

Afwerking
Over de afwerking van triplex, met
name in buitentoepassingen, wordt
over het algemeen te licht gedacht. De
toegepaste houtsoort is het kwetsbare

- de zijkanten schuren met korrel 80;
- de randen afronden met een straal 

2 à 3 mm;
- ook de onderranden dienen afgerond

met een straal van 2 à 3 mm.
Eventueel kan men eerst de onder-
kant hellend naar buiten maken.

Afwerking gevelbekleding
Voor de toepassing in de gevel ver-
dient het aanbeveling de platen ver-
volgens aldus aan te brengen en/of af
te werken:

deel, zeker als het soorten zijn uit
duurzaamheidsklasse 4 of 5. De plaat-
randen bevatten veel kops hout met
een grote zuigkracht voor vocht. Bij
buitentoepassing is een goede randaf-
werking daarom van cruciaal belang.
Voor een aanzienlijke verlenging van
de levensduur moet men achter de
platen ventilatieruimte aanhouden,
zodat zich geen vocht ophoopt met
aantasting van de plaat als gevolg.

Alvorens de platen en randen af te
dichten is de voorbewerking van emi-
nent belang. De adviezen hiervoor zijn:
- de plaat zagen met een fijngetande

zaag, zodat geen ruwe zaagkanten of
splinters ontstaan;

� 8. Okoumé-
triplex ingeni-
eus toegepast
in het golf-
clubhuis op
Papendal bij
Arnhem.
Ontwerp:
Tangram
Architekten BV
Amsterdam.

� 9. Bijzondere
vormgeving met
mahonietriplex.
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• als vulpaneel in kozijnen
- het plaatmateriaal bij voorkeur met

een beglazingssysteem monteren,
met erachter ventilatieruimte;

- de plaatranden strak zagen, schuren
en licht afronden (straal 2 mm). Het
verdient aanbeveling de randen voor
te behandelen met een randcoating
of een PVAc-lijm met harder; daarna
kan men ze met een verfsysteem
afwerken; droge-laagdikte bij voor-
keur 80-100 mm.

• als gevelbekleding
- de plaatranden afwerken met een

randcoating of PVAc-lijm met harder
in minimaal twee lagen en een droge-
laagdikte van minstens 200 mm;

- òf een verfsysteem op basis van acry-
laat, alkyd of high solid in 2 à 3 lagen,
met een droge-laagdikte van 80-100

onbeperkt. De toekomst van triplex is
zonder meer verzekerd. Voor de mees-
te toepassingen is het door zijn stijf-
heid en sterkte, verkregen door de uni-
forme opbouw van dunne fineren, niet
te evenaren, vooral niet bij grotere
oppervlakten. Naar verwachting zal de
veredeling nog een belangrijke rol
gaan spelen, terwijl ook de combinatie
met andere, niet op hout gebaseerde
materialen voor nieuwe varianten zal
zorgen.

�

den bereikbaar blijven voor onder-
houd. Hiertoe moet men een naad tus-
sen de platen van minimaal 10, maar
bij voorkeur 20 mm aanhouden.

• als boeibord, gootbetimmering,
dakoverstek

- geen gesloten naden toepassen in 
de vorm van verstekken, kopse en
haakse aansluitingen;

- een goede detaillering van de aan-
sluitingen realiseren; naad: 10 à 20
mm;

- platen altijd rondom afwerken con-
form de voorbewerking (zie boven);

- platen en randen afwerken met 
een van de hierboven genoemde
middelen.

Toepassingen
Het aantal toepassingen is vrijwel

mm. Voorwaarde is dat de rand glad
is en geen gaten vertoont, zodat er in
de afdichting geen gaten (kunnen)
ontstaan;

- òf polyurethaan en epoxyharsen; de
droge-laagdikte hiervan afstemmen
met de fabrikant. Deze middelen zijn
minder geschikt voor grote partijen,
tenzij met een speciaal opbrengsys-
teem.

Het is van groot belang een juiste
detaillering te hanteren, zodat de ran-

� 10. Danse-
res’, opge-
bouwd uit vele
lagen okoumé-
triplex. Ont-
werp: Miriam
van Zelst
Amsterdam.

� 11. Okoumé-
triplex als 
visitekaartje
van het golf-
clubhuis op
Papendal.

� 12. Vlak
merantitriplex
tussen gebogen 
berkentriplex.
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