afwerkklassen

Kwaliteit gelamineerd
Vuren, Grenen, Lariks

Er zijn veel onduidelijkheden over de afwerkklassen in gelamineerd hout. Door een gewijzigde norm
sluiten deze afwerkklassen niet meer op elkaar aan. Daarnaast zijn er grote verschillen binnen de Europese
leveranciers en producenten. De NVL (Nederlandse Vereniging Leveranciers gelamineerd hout) schrijft
samen met SKH één duidelijke standaard voor, omschreven in de nieuwe NEN normen. De nieuwste
versies zullen altijd worden vermeld op onze website en de site van SHR/SKH.

Om duidelijkheid te scheppen
geven wij een korte omschrijving
van de afwerkklassen.
Klasse 1 Industrie
Industrie afwerking wil zeggen dat deze liggers/kolommen door
derden worden verwerkt. Dit is de basiskwaliteit, welke geschikt
is voor de industrie zoals prefab bouwers. Deze gelamineerde
liggers/kolommen hebben dus geen zichtwerk functie. Tevens mag
hier een beperkte hoeveelheid blauwschimmel in voorkomen. De
lamellen van de gelamineerde liggers/kolommen zijn wel op sterkte
gesorteerd.
Klasse 3 Zichtwerk.
Dit zijn gelamineerde liggers/kolommen/spanten met een zichtwerk
functie. De lamellen zijn allemaal op sterkte gesorteerd, en voorzien
van een geoptimaliseerde deklamel. De oppervlakte lamellen zijn
geoptimaliseerd; grote en losse kwasten worden er uit gehaald, en
voorzien van een houtprop of ingelijmde “lamello”.

Voor bovenstaande gelamineerde onderdelen is tevens van
toepassing;
• Maat toleranties volgens BRL 1701.
• Europees Vuren met een lamel opbouw uit 40 mm. lamellen.
• Europees Lariks met een lamel opbouw van 33 mm. lamellen.
• L amellen worden machinaal gesorteerd op sterkte volgens DIN
4074.
• Productie volgens BRL 1701/NEN EN 14080.
• L everbaar in sterkteklassen GL24 en, tegen meerprijs in Vuren,
ook GL28 of GL32.
• Zie ook NEN 6763 versie A3 van december 2010.
Heeft u vragen over de juiste toepassing?
Bel ons dan even op; wij staan u graag te woord.

Withagen Houtprodukten BV is lid van de N.V.L. ( Nederlandse Vereniging Leveranciers Gelamineerd hout).
Van toepassing zijn de verkoopvoorwaarden van de V.V.N.H.(Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen).
Withagen Houtprodukten BV is lid van PEFC CH12/0549, en in het bezit van een FSC certificaat, met nummer SGS COC-2385.
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