
Eigenschappen visuele kwaliteit Niet-visueel 

Beschrijving

Bestaat uit gevingerlaste lamellen van 
een houtsoort met een homogeen 
uiterlijk qua textuur en nerf. 
Toepassingsgebied: Plafonds in 
verhoogde ruimten. De 
groeikenmerken lijken verminderd. 
Groeikenmerken die niet 
overeenkomen, kunnen worden 
hersteld met houtlappen. 

Geen visuele eisen; er wordt van 
uitgegaan dat het oppervlak 
met andere materialen zal 
worden bedekt. Verschillende 
houtsoorten in de toplaag zijn 
mogelijk.

Hout type dek uitzicht Vuren, lariks/pijnboom/spar/ hardhout op aanvraag Spar, den, pijnboom
Oppervlakte geschuurd gekalibreerd
Gezamenlijke breedte bij levering tot max. 1mm tot max. 2mm tot max. 3mm

Takken

stevig ingegroeid, af en toe zwarte 
knoesten toegestaan, afgebroken 
randknoesten en afgevallen knoesten 
tot 15 mm toegestaan. 

Beperking volgens sterkteklasse

Harsgallen
tot 5 mm x 70 mm of overeenkomstig in 
mm² toelaatbaar

zonder beperking

Patching toegestaan toegestaan

Blauwe vlek en roeststrepen
Lichte verkleuring tot 5 % van het 
oppervlak toegestaan

zonder beperking

Insectenplaag Niet toegestaan
Toevoerdoorgangen tot 2 mm 
diameter toegestaan

Schors ingroei Niet toegestaan Afzonderlijk toegestaan toegestaan
Pith toegestaan toegestaan

Scheuren tot 2 mm breedte toegestaan
Beperking volgens sterkteklasse

tot 6 mm x 80 mm of overeenkomstig in 
 mm² toelaatbaar

toegestaan

Verkleuring tot 10 % van het oppervlak 
 toelaatbaar

Niet toegestaan

toegestaan
tot 3 mm breedte toegestaan

 Kwaliteitsbeschrijving

Industriële visie

Oppervlakken in één houtsoort; 
kleurverschillen, nerf en textuur zijn in 
principe minder relevant. Kan worden 
gebruikt als ondergrond voor industriële 
hallenbouw. Niet-conforme 
groeikenmerken kunnen worden 
hersteld door houtlappen. Kwaliteit 
mogelijk op aanvraag.

Spar, den, pijnboom
geschuurd

Stevig gegroeid, zwarte knoesten tot 20 
mm diameter toegestaan, afgebroken 
randknoesten en uitgevallen knoesten 

 tot 25 mm toegestaan



Druckholz, Buchs tot 40 % van het oppervlak Beperking volgens sterkteklasse

Zacht rot Niet toegestaan Niet toegestaan

Maretak aantasting Niet toegestaan Niet toegestaan

Houtvochtigheid maximaal 10 % ± 2 % maximaal 12 % ± 2 % maximaal 12 % ± 2 %
Borddiktes 19 mm tot 45 mm 19 mm tot 45 mm

Bordbreedtes

80 mm tot 200 mm; alleen in de 
toplaag worden dezelfde 
plankbreedtes gebruikt.

80 mm tot 280 mm; verschillende 
plaatbreedtes kunnen ook in 
één laag voorkomen

Soorten incisie Hoofdproduct zonder beperkingen

Geldigheidsbereik

Grondoppervlak 

Smalle zijde lijmen

De gespecificeerde oppervlaktekwaliteiten gelden alleen voor de bovenste laag (lagen), niet voor de smalle 
zijden van het kruislings gelamineerde hout. De gespecificeerde oppervlaktekwaliteiten gelden bij levering. 
Vooral bij wisselende klimatologische omstandigheden kunnen zich tijdens het gebruik scheuren en voegen 
vormen. 

Tot een paneelbreedte van 3,20 m of een paneeldikte van 300 mm worden de oppervlakken geschuurd of 
gekalibreerd. Afhankelijk van het paneelformaat of de oriëntatie van de plafondlamellen, kan het schuren dwars 

 op de nerfrichting gebeuren. 

 Verlijming aan smalle zijden van plafondlamellen in de lengterichting is op verzoek mogelijk. 

Beperking volgens sterkteklasse

Niet toegestaan
Niet toegestaan

19 mm tot 45 mm
80 mm tot 240 mm; verschillende 
plaatbreedtes kunnen ook in één laag 
voorkomen

zonder beperkingen


