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Durelis
Vochtwerende 
multifunctionele 
bouwplaat
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Durelis

Bouwprojecten- en technieken evolueren 
 razendsnel. Of het nu om een huis,  een 
 apparte ments gebouw of een kantoorproject  
gaat: alles wordt groener, moderner en  efficiënter. 
De sector kampt met alsmaar strengere normen 
en de  gebruikte materialen moeten voldoen 
aan de steeds hogere verwachtingen van 
 bouw professionals.

Multifunctioneel    
& duurzaam 

Als prijsbewust alternatief voor klassieke 
OSB/3-platen biedt de Durelis-bouwplaten
van Unilin Panels een veelzijdig antwoord op 
deze veelheid aan uitdagingen. De bouwplaten 
 bewijzen hun waarde in een brede waaier aan 
toepassingen: als structurele bouwplaat in 
 vochtige omstandigheden (productklasse P5), 
maar net zo goed bij interieurinrichting   
of  betonbekisting. 

Uw uitdaging is de onze 
Durelis is slechts een van de vele innovatieve 
bouwoplossingen in het aanbod van Unilin 
 Panels. Graag gaan we samen met u op zoek  
naar de passende oplossing voor uw project.

uw oplossing voor elke constructie
Durelis

vochtwerend

Dankzij zijn  specifieke 
 samenstelling en 
 afwerking is de Durelis-
spaanplaat minder 
gevoelig voor zwelling 
en lineaire uitzetting dan 
klassieke OSB/3-platen. 
De plaat boekt dan ook 
uitstekende resultaten op 
de V313-verouderings-
test volgens Europese 
norm EN 321.

P5

productklasse P5

Durelis valt net als 
OSB/3-platen onder-
productklasse P5 van 
de Europese norm 
EN 312. Dit betekent 
dat de spaanplaten 
geschikt zijn voor 
structurele,  dragende 
toepassingen in vochtige 
 omstandigheden.

tand- en
groefverbinding

vochtwerend
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MOGELIJKE EXTRA OPTIES

ANDERE DURELIS OPLOSSINGEN*

STANDAARDKENMERKEN

-  TopFinish  OF   geschuurd

- 
T&G

 tand- en groefverbinding

-  VapourBlock

-  Antitermite

-  StormBlock

* Zie pagina 8 voor meer info

geschuurd

P5

T&G

TopFinish oppervlak
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Durelis

dak

betonbekisting

vloer

buitenwand

dak

interieurwand

... vloer:

•  Op draagbalken
•  Op doorlopende structuren

… wand:

•  Interieurelementen
•  Wanden
•  Scheidingswanden

… dak:

•  Onderdak bij hellend dak
•  Onderdak bij plat dak

… betonbekisting:

•  Verloren bekisting
•  Herbruikbare bekisting

Vertrouw op Durelis als …

Uw oplossing voor elke constructie
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5. Verschillende afwerkingen
Durelis is beschikbaar in verschillende formaten en 
met uiteenlopende afwerkingen. Zo bieden wij u 
steeds de beste oplossing in functie van uw project.

 TopFinish
Een TopFinish-afwerking creëert een hard en 
glad oppervlak, dat eenvoudig te reinigen is 
en een  absolute troef vormt bij structurele 
 bouwtoepas singen. Hierdoor krijgt de plaat een 
hogere densiteit en is hij – in tegenstelling tot de 
meeste  OSB/3-platen – gegarandeerd luchtdicht    
(N50 < 0,002/h/m²). Een hogere concentratie 
natuurlijke paraffine op het oppervlak zorgt voor 
een extra vochtwerend effect.

 Geschuurd
Een geschuurd oppervlak zorgt voor een elegante en 
gladde afwerking. Hierdoor is de Durelis-bouwplaat  
ook geschikt voor verfijndere, niet-structurele 
 interieurtoepassingen.

T&G

 
Tand- en groefverbinding

Naast een afwerking met rechte boord, kan u 
ook kiezen voor een tand- en groefverbinding, 
aan twee of vier zijden van de plaat. Dit stevig en 
stootvast systeem laat toe Durelis eenvoudig en 
snel te monteren. Een zuivere groef zorgt voor  een 
perfecte aaneensluiting van de platen en maakt 
 niet-zichtbare bevestiging mogelijk.

1. Veelzijdig
Als prijsbewust alternatief voor  OSB/  3-platen is 
Durelis geschikt voor een resem bouw   toe -
  passin  gen. Zowel in klassieke  woningbouw als in 
houtbouw kan Durelis ingezet  worden als struc-
turele bouwplaat. Ook voor interieurtoepassin  gen 
komt de  betrouwbaarheid van Durelis uitstekend  
tot zijn recht.

2. Bewezen betrouwbaarheid
De vochtwerende Durelis-bouwplaat is de ideale 
oplossing voor toepassingen in veeleisende omge-
vingen met een hoge luchtvochtigheidsgraad. De 
unieke samenstelling en afwerking zorgen ervoor 
dat zwelling en lineaire uitzetting beperkt blijven.

3. Een milieuvriendelijke    
     oplossing

De bouwplaten van Unilin Panels zijn een 
ecologisch verantwoorde keuze. Voor de productie 
van Durelis gebruikt Unilin Panels tot 80% 
recyclagehout, aangevuld met hout uit lokale 
houtwinning. Hout is niet alleen een natuurlijk 
product, bossen zorgen ook voor de opslag en 
verwerking van CO

2
. Dankzij een nauwgezet 

productieproces, aangedreven door onze eigen 
biomassacentrale, zijn onze bouwplaten 
CO2-neutraal.

4. Conform strenge normen
De Durelis-bouwplaten voldoen aan alle  gangbare 
nationale en internationale normen. Deze 
 certificaten vormen uw garantie op kwaliteit en 
 onderstrepen de duurzame productiemethoden 
waar Unilin Panels bij zweert:

•  CE
•  KOMO
•  ISO 9001
•  PEFC en FSC op aanvraag

De 5 troeven van Durelis
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Durelis VapourBlock

Durelis is beschikbaar met eenVapourBlock 
coating die de bouwplaat extra luchtdicht en 
 dampremmend maakt. Dit industrieel aangebrachte 
dampscherm geeft de Durelis-bouwplaten over hun 
volledige oppervlak een constante, hoge �-waarde 
(dampdiffusieweerstand). Dit in tegenstelling tot 
traditionele houten plaatmaterialen, waarbij  de 
�-waarde significant lager ligt en sterk kan variëren.

Bouwen met Durelis VapourBlock aan de 
 binnen  zijde van een gebouw biedt het voordeel  
dat u met één  beplatingsmateriaal zowel voor   
een  lucht scherm, een dampscherm, als voor   
een  structurele  uitstijving zorgt.

  
Durelis Antitermite

Termieten en andere houtverslindende insecten 
kunnen een vervelende rol spelen in ieder bouw-
project. Met een Antitermite-behandeling wapent  
u uw Durelis-bouwplaten tegen dit ongedierte.
Durelis-platen met een Antitermite-behandeling 
voldoen aan de strenge normen van het Franse 
Institut Technologique Forêt Cellulose Bois -  
con  struction Ameublement (FCBA) en   
krijgen het CTB B+-certificaat mee.

  

Durelis StormBlock  

Aangepaste afmetingen en diktes wapenen 
de  Durelis-bouwplaten voor toepassingen 
als  structurele beplating aan de  buitenzijde 
 van   gebouwen en als uitstijvingsplaten in 
 houtskeletwanden.

 

Andere Durelis oplossingen

SpanoTech
Innovatieve oplossingen en advies in houtskeletbouw

Onder de noemer SpanoTech groepeert Unilin Panels al zijn bouwtechnische oplossingen voor hout- en 
 passiefbouw. U kan bij SpanoTech terecht voor innovatieve oplossingen, maar net zo goed voor opleidingen  
of professioneel advies omtrent uw project.

SpanoTech in een notendop:
•  Ontwikkeling en productie van hoogwaardig technisch plaatmateriaal op basis van hout.
•  Bouwtechnisch advies en opleidingen.
•  Totaaloplossingen, inclusief distributie van een ruim assortiment aan toebehoren.

Meer weten over wat SpanoTech voor u kan betekenen? Neem dan zeker een kijkje op www.unilinpanels.com
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Vochtwerende multifunctionele bouwplaat
De vochtwerende (V313, EN 321) Durelis-bouwplaat valt onder productklasse P5 (EN 312) en voldoet aan de 
vereisten voor toepassingen in Eurocode 5/serviceklasse 2 (vochtige omgeving). De platen mogen enkel ingezet 
worden in biologische risicoklassen 1 en 2 volgens EN 335-3.

Technische specificaties

Durelis voldoet aan de algemene vereisten en formaldehydeklasse E1 zoals beschreven in tabel 1 van EN 312.

Beschikbare afmetingen en diktes
Durelis is beschikbaar op stock in verschillende afwerkingen, diktes en afmetingen.
Raadpleeg het volledige voorraadprogramma van UNILIN Panels op www.unilinpanels.com.
Voor onze technische mogelijkheden inzake andere diktes en afmetingen alsook minimum afnames,   
gelieve contact op te nemen met ons verkoopsteam of te mailen naar info.panels@unilin.com.

Unilin-voorraadprogramma

Unilin Panels biedt u een one-stop-shop voor diverse plaatmaterialen.   
 Raadpleeg het volledige voorraadprogramma op www.unilinpanels.com

Algemene kenmerken+Norm Eenheid Gemiddelde waarden

Dikte EN 324-1 mm 10 11  12 15 18 19 20 21 22 25

Vochtgehalte EN 322 %  6-10  6-10  6-10  6-10  6-10  6-10  6-10  6-10  6-10  6-10 

Technische kenmerken + Norm  5/95 Percentielwaarden

Buigsterkte EN 310 N/mm2 18 18 18 16 16 16 16 14 14 14

Treksterkte EN 319 N/mm2 0,45  0,45  0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,40 0,40 0,40

Elasticiteitsmodulus EN310 N/mm2 2550 2550 2550 2400 2400 2400 2400 2150 2150 2150

Zwelling/24u EN 317  % 13 11 11 10 10 10 10 10 10 10

Treksterkte na cyclus EN 321-1 N/mm2 0,25 0,25 0,25 0,22 0,22 0,22 0,22 0,20 0,20 0,20

Zwelling na cyclus EN 321-1 % 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11

Durelis



Unilin, division panels engageert zich op actieve wijze voor 
duurzaam bosbeheer. Durelis is daarom ook op aanvraag 
verkrijgbaar met PEFC- en FSC®-labels. 
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Ingelmunstersteenweg 229, 8780 Oostrozebeke - Belgium
T +32 56 66 70 21 - F +32 56 66 82 25
info.panels@unilin.com - www.unilinpanels.com

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.


