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Aziatisch betonplex 
 

 
 
 
Betonplex afkomstig uit Indonesië en opgebouwd uit fineren van verschillende  
hardhoutsoorten. 
Beide zijden voorzien van een gladde donker bruine fenolcoating van 120 gr/m2. 
Geschikt voor middelzware eisen van zichtbeton. 
 
Kwaliteit 
A/A – beide zijden voorzien van 120 gr/m2 fenolcoating. 
Repetitiefactor : ca. 10 x wand / ca. 5 x vloer 
 
Verlijming 
WBP overeenkomstig BS 1455, EN 314-2 klasse 3 exterieur 
 
Diktes 
4 / 6 / 9 / 12 / 15 / 18 / 21 mm 
 
Afmetingen op voorraad. 
2500 x 1250 mm   
 
Gewicht 
Ca 650 kg/m3 
 
Certificering 
CE 2+ 
  
Toepassing  
Betonindustrie , aanhangwagens en eenvoudig timmerwerk. 
 
Overig  
Door vakkundig gebruik van deze plaat wordt de levensduur aanmerkelijk verlengd. 
Indien de plaat goed wordt verwerkt met ontkistingsolie en het verwijderen van 
cementresten na het ontkisten , het afwerken van de plaat , het voorkomen van 
beschadigingen , het afdichten van boor-en spijkergaten VOOR toepassing en de juiste 
opslag van de platen VOOR en NA gebruik. 
 
De randen zijn afgewerkt met een coating om vochtopname tijdens het transport te 
beperken. Voor gebruik, na het zagen en bewerken, de randen altijd voorzien van een 
randsealer/PVAC-lijm  met verharder (klasse D4) of gelijkwaardig product.  
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