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Oplossingen voor betonbekisting
Verloren/beperkt herbruikbare bekistingsplaten
UNILIN, division panels produceert bekistingsplaten voor stortbeton op basis van kwalitatieve
bouwspaanplaten. Deze bekistingsplaten kunnen zowel ingezet worden op de werf als in de fabriek.
Verloren, beperkt of meermaals herbruikbare bekisting? In ons aanbod vindt u een ruime keuze 		
aan platen voor professionele bekistingen. Alle bekistingsplaten met standaardafmetingen en -diktes zijn
onmiddellijk leverbaar uit stock. A
 fwijkende afmetingen of afwerkingen zijn m
 ogelijk op aanvraag. Samen
met u gaan we op zoek naar een passende oplossing.

Durelis (TF)

Hydrolis WRB (TF)

•
•
•
•

•
•
•
•

•

CE LABEL
Sinds 1 april 2004 moeten alle houten platen bestemd voor de bouw voorzien zijn van een CE-label. 		
Dit label dient met een kleefetiket aangebracht te worden op de plaat zelf, op de verpakking of 		
op de bijgeleverde verkoopdocumenten.

Vochtwerende P5-spaanplaat met hoge densiteit
TopFinish-oppervlak
Sterk schroefbare kern
Geschikt voor zichtbare kortetermijnbekisting
van maximum twee à drie dagen.
Hergebruik: tot twee keer*

•

Vochtwerende P3-spaanplaat met hoge densiteit
TopFinish-oppervlak
Sterk schroefbare kern
Geschikt voor zichtbare kortetermijnbekisting
van maximum twee à drie dagen
Hergebruik: een keer*

Liso (TF)
•
•
•
•

Basis P1-plaat
TopFinish-oppervlak
Geschikt voor niet-zichtbare, verloren bekisting
Hergebruik: Niet herbruikbaar*

Het CE-label is een officiële kwaliteitsgarantie. Het toont aan dat de panelen voldoen aan alle 		
wettelijke voorschriften en geschikt zijn voor gebruik in de bouw.
Bekistingsplaten van UNILIN, division panels zijn beschikbaar in verschillende productklassen 		
van de Europese norm EN 312:
• P1: voor algemene toepassingen in droge omgeving;
• P3: voor niet-structurele toepassingen in vochtige omgeving;
• P5: voor structurele toepassingen in vochtige omgeving.
Deze productklassen zijn zo ingedeeld dat platen met een hoger cijfer beter geschikt 			
zijn voor toepassing met een hogere belasting.

(*) Voor een optimaal (her)gebruik van de platen dienen de voorzorgsmaatregelen zoals beschreven in 				
de technische manual ‘Betonbekisting’ nageleefd te worden.
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Herbruikbare bekistingsplaten
BetonForce

BetonSpan P5

BetonSpan P3

AcrySpan

•
•

•
•

•
•

•

•

Vochtwerende P5-plaat
Tweezijdig voorzien van een donkere 		
UV-acryllak en rood gesealde boorden
Hergebruik: tot meer dan vijf keer*

Voordelen:
-- langere levensduur zonder kwaliteitsverlies
-- gesealde boorden beperken opzwelling 		
van de randen
-- dankzij zwartgelakt oppervlak resistent 		
tegen bouwchemicaliën
-- eenvoudig te reinigen
-- uitzonderlijk sterke P5-bouwplaat als basis
Geschikt voor:
-- professionele bekisting waar hergebruik 		
van de platen belangrijk is
-- langetermijnbekisting
-- zichtbare toepassingen
-- glad beton

•

Vochtwerende P5-spaanplaat
Aan twee zijden afgewerkt met een gladde
beschermingslaag
Hergebruik: tot vijf keer*

•

Vochtwerende P3-spaanplaat
Aan twee zijden afgewerkt met een gladde
beschermingslaag
Hergebruik: tot vijf keer*

Voordelen:
-- eenvoudig te reinigen
-- minimale uitzetting en zwelling onder 		
invloed van hoge luchtvochtigheid
-- uitzonderlijk sterke P5-bouwplaat als basis

Voordelen:
-- eenvoudig te reinigen
-- minimale uitzetting en zwelling onder 		
invloed van hoge luchtvochtigheid
-- sterke P3-bouwplaat als basis

Geschikt voor:
-- professionele bekisting waar hergebruik 		
van de platen belangrijk is
-- langetermijnbekisting
-- zichtbare toepassingen
-- glad beton

Geschikt voor:
-- professionele bekisting waar hergebruik 		
van de platen belangrijk is
-- langetermijnbekisting
-- zichtbare toepassingen
-- glad beton

•
•

Vochtwerende P3-plaat voor
herbruikbare betonbekisting
Aan een of twee zijden voorzien 			
van een transparante coating
Hergebruik: tot vijf keer*

Voordelen:
- eenvoudig te reinigen
- minimale uitzetting en zwelling onder 		
invloed van hoge luchtvochtigheid
- sterke P3-bouwplaat als basis
Geschikt voor:
- langetermijnbekisting
- zichtbare toepassingen

(*) Voor een optimaal (her)gebruik van de platen dienen de voorzorgsmaatregelen zoals beschreven in 				
de technische manual ‘Betonbekisting’ nageleefd te worden.

BetonBekisting

6

Ondersteuning voor bekistingbalken
LVL

Durelis

AcrySpan

Gelamineerd fineerhout, afgewerkt met 			
een waterafstotende laag op alle zijden

Geschikt voor:
-- structurele ondersteuning van bekistingsplaten

Liso

BetonSpan

LVL

UNILIN, division panels
UNILIN, division panels maakt onderdeel uit van de UNILIN-groep. Sinds onze
oprichting in 1960 groeiden we uit tot een internationale speler die oplossingen
aanbiedt voor de bouwnijverheid, de meubelbranche en de interieursector.
UNILIN staat synoniem voor (r)evolutie. Dankzij voortdurende investeringen in design,
technologieën, onderzoek en ontwikkeling zijn onze divisies uitgegroeid tot topspelers
in hun branche.
Vanuit een sterke verticale integratie, van boom tot afgewerkt product, met creativiteit
als motor en innovatie als drijfveer, ontwikkelen we oplossingen op maat van uw noden.

Unilin, division panels engageert zich op actieve wijze voor
duurzaam bosbeheer. Onze oplossingen voor betonbekisting
zijn daarom ook op aanvraag verkrijgbaar met PEFC- en
FSC®-labels.
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