Russisch berken
Deze triplexsoort heeft van nature een
aantrekkelijk licht en glad en geschuurd oppervlak.
Vandaar dat Russisch berken onder andere vaak wordt
toegepast waar een zeer goede lakafwerking gewenst is.
Verder leent dit product zich ook uitstekend voor
beitsafwerking. Door de perfecte
verwerkingsmogelijkheid van Russisch berken en de
sterke mechanische eigenschappen leent de plaat zich
uitstekend voor diverse doeleinden.


Meerdere kwaliteiten uit voorraad leverbaar;



Zeer egaal en glad oppervlak;



Laat zich gemakkelijk lakken;



Makkelijk te bewerken (boren, frezen, zagen);



Levert goed oppervlak;



Licht van kleur;



Splintert minder;



Hoge buigsterkte;



Sterke mechanische eigenschappen;



Licht in gewicht;



Fijne laagopbouw;



Perfect af te werken

Specificaties
Russisch berken
Kwaliteit
Maat
Dikte
Toepassingen o.a.

B/BB
B/BB
1530 x 1530 mm
2500 x 1250 mm
3, 4, 6, 9, 10, 12, 15, 18 mm
9, 12, 15, 18 mm
Interieurbouw, plafonds en wanden, luxe meubelen, luxe verpakkingen, fineerwerk.

Kwaliteit
Maat
Dikte
Toepassingen o.a.

BB/BB
BB/BB
1530 x 1530 mm
2500 x 1250 mm
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18 mm
9, 12, 15, 18 mm
Speelgoed, luxe verpakkingen, plakwerk, vloeren, kleine meubelen, bureaubladen.

Kwaliteit
Maat
Dikte
Toepassingen o.a.

CP/CP
2500 x 1250 mm
9, 12, 15, 18 mm
HPL plakken, basisplaat binnenwanden.

CP/CP
1250 x 3050 mm
15, 18 mm

Technische gegevens
B:
Ongepropt, 2-zijdig geschuurd. Mits op kleur/structuur is een voeg toegestaan. Kleine open noestjes kunnen
voorkomen. Kleine kopscheurtjes en enige miskleur vormen geen reden tot afkeuring.
BB: Gepropt, 2-zijdig geschuurd, goede doorsnee kwaliteit. Beide zijden geen uitgevallen noesten, grove
gebreken vervangen door ingezette stukjes, in plaats van proppen zijn ook voegen toegestaan.
CP: Geschuurd en gepropt, waarbij soms 2 proppen voor 1 kwast zijn gebruikt. Naast bruin kernhout kunnen
voorkomen: grotere vaste noesten, kopscheurtjes alsmede technische gebreken.
Toepassingen
 Speelgoed












Interieurbouw
Plafonds en wanden
Meubelen
Luxe verpakkingen
Fineerwerk
Plakwerk
Vloeren
Bureaubladen
HPL plakken
Basisplaat binnenwand

Verfadvies
Lakken
Berken leent zich uitstekend voor lakken vanwege het goed geschuurde oppervlak. Let op: alle houtsoorten
krimpen of zetten uit met temperatuur en vochtigheidswisselingen. Daarom moeten flexibele lakken gebruikt
worden. Water en oliegedragen lakken zijn doorgaans geschikt. Voor het aanbrengen van de verf eerst gronden.
Beitsen
Beitsen is een zeer snelle en economische manier van afwerking. Houdt wel rekening met de proppen in het
oppervlak. Proppen worden ingezet op de plaats waar een defect uit het fineer is gehaald. Beits benadrukt deze
proppen. Let op: houtlijm op het oppervlak laat lelijke vlekken achter die zichtbaar worden na het beitsen.

