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STERKER, STABIELER EN DUURZAMER

Zeer hoge duurzaamheidsklasse (klasse 3) 

Zeer stabiel 

Licht van gewicht

Gemakkelijk te bewerken

Hoogwaardige kwaliteit dekfineren (BB/BB)

Uitermate geschikt voor constructieve 

exterieure toepassingen

PEFC/30-32-098

Voor duurzaam 
bosbeheer

www.pefcnederland.nl

DURAPLY
DE NIEUWSTE GENERATIE MULTIPLEX

VOOR BUITEN
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WAT IS DURAPLY?
Duraply is de nieuwste innovatie in multiplex voor buitentoe-
passingen. Het is sterker, stabieler en duurzamer dan de meest 
gebruikte multiplexen en zeker niet duurder. Duraply wordt gepro-
duceerd uit Zuid Europees populieren. De fineren zijn individueel 
verduurzaamd volgens een gepatenteerd proces. Na drogen worden 
de fineren kruislings verlijmd. Hierdoor is Duraply een door en door 
verduurzaamde multiplex met een superieure kwaliteit die de 
duurzaamheid van Ocoumé overtreft. 

DURAPRIME EN DURAPAINT 
Duraply is verkrijgbaar in twee varianten: Duraprime (gegrond) en 
Durapaint (voorzien van een overschilderbare film). Beide varianten 
zijn uit voorraad leverbaar. 

DUURZAAMHEID
Duraply is standaard PEFC gecertificeerd en is op verzoek ook met 
FSC certificaat leverbaar.

GARANTIE
Duraply® producten zijn voorzien van 15 jaar garantie op delamineren, 
mits verwerkt volgens de verwerkingsvoorschriften.

VERWERKING
Opslag
Sla Duraply schoon, droog, vlak en geventileerd op. Zorg ervoor 
dat bij de constructie de randen van de plaat niet aan inwatering 
blootstaan. Plaats de panelen met voldoende afstand van elkaar 
(rondom ca. 10-20mm), zodat onderhoud aan de randen mogelijk is 
en het hout voldoende kan werken. 

Bevestigen
Rond de randen van de plaat licht af (R=3 mm) ter voorkoming van 
vochtophoping en voor een goede dekking van de verf. De randen 
dienen vol te worden afgewerkt met minimaal 2 lagen PVAC lijm, 
Bison randsealer of een hiervoor speciaal ontwikkeld product volgens 
het gebruiksvoorschrift van de fabrikant. Voor de bevestiging 
dienen corrosievrije materialen gebruikt te worden ter voorkoming 
van verkleuringen en/of roesten. Bij mechanische bevestiging 
minimaal A2 RVS toepassen.

Voorboren en verzinken
Boorgaten dichten met een niet krimpende vulmassa op basis van 
twee componenten epoxy welke tegen verschillende weersom-
standigheden bestand is. Bij gebruik als gevelbekleding (bijvoor-
beeld boeiboorden) en bij andere toepassingen waar slechts één 
zijde in het zicht blijft, dient voor een goede ventilatie aan de 
achterzijde van de platen alsmede voor dilatatie voegen tussen de 
platen gezorgd te worden. 

TECHNISCHE GEGEVENS

DOP CE2+ (constructieve toepassingen)
Toepassingsgebied Exterieur volgens EN 636-3
Verlijming  WBP
Vochtpercentage  Tussen 6-14% 
Dichtheid Tussen 400-500 kg/m3 
Formaldehyde emissie  Conform E1
Brandwerendheid Conform D-s2, d0
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MAATTOLERANTIE 
Lengte 250/310 cm  +2.00 / -0,00 mm
Breedte 122/153 cm  +2.00 / -0,00 mm
Dikte 18 mm  Max. (+0,30 mm / -0,50 mm)
AFWERKING   
Duraprime 120 mµ, gegrond, wit
Durapaint  200 gr/m2, film, grijs
BESCHIKBARE AFMETINGEN
Diktes  10, 12, 15 en 18 mm
Afmeting  250x122 en 310x153 cm
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