
   

 

Hardwood betonmultiplex 

Hardwood  betonmultiplex, waarvan de dek fineren en de daaronder 

liggende lagen bestaan uit hardwood fineren. De opbouw is 11-13  laags en 

het oppervlak is 2 zijdig voorzien van een 120 grams coating. De randen 

zijn fabrieksmatig voorzien van een kunststof randlak. Indien de 

betonmultiplex  op maat wordt gezaagd dan dienen de randen met een 

rand sealer te worden behandeld. 

Toepassing: 

Deze platen zijn zowel geschikt voor de traditionele bekisting als voor de 

systeembekisting; bruikbaar voor meerdere storts, waarbij gemiddelde  

eisen worden gesteld aan het betonoppervlak. 

Aantal storts: ca. 10 x wand 5 x vloer 

Oliën: Om een goed resultaat te krijgen en het ontkisten gemakkelijker te 

maken moeten de platen worden behandeld met een ontkistings middel, 

zelfs indien de platen al zijn voorzien van een coating. De bekistingolie 

moet dun worden aangebracht met een kwast, roller of nevelspuit. 

Overtollige olie met een rubber wisser verwijderen. 

Bevestigen: De bevestiging in de hoeken is van het grootste belang; dit 

moet dan ook zeer zorgvuldig gebeuren. De overige bevestigingspunten 

dienen slechts als steun. 

Storten: Om beschadiging van de platen te voorkomen is het aan te raden 

de trilnaald te voorzien van een plastic beschermkap. 

Ontkisten: Onvoorzichtig of slordig ontkisten kan het beste materiaal 

vernielen. Indien er kracht moet worden gezet is het verstandig om houten 

wiggen te gebruiken. 

Reinigen: Direct na het ontkisten dienen de platen schoongespoten te 

worden. Achtergebleven betonresten moeten verwijderd worden, terwijl 

met een houten schraper of stijve borstel het oppervlak moet worden 

gereinigd. 

Opslag: Alvorens de platen worden opgeslagen, moeten eventuele 

beschadigingen worden gerepareerd. Ook moeten de zijkanten opnieuw 

worden afgedicht. Daarna de platen vlak opslaan in een goed geventileerde 

en droge ruimte. Ook bij bekistingplaten geldt, dat goed onderhoud de 

levensduur van het materiaal verlengt, waardoor het aantal mogelijke 

storts groter wordt. Het is duidelijk dat het aantal storts van grote invloed 

is op de kostprijs per stort. 

 


