
Okoumé triplex Exterieur 

Ook ons assortiment okoumé triplex is door onze deskundige inkopers speciaal geselecteerd en geïmporteerd van betrouwbare 

leveranciers. U leest er alles over op deze pagina. Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u uiteraard altijd contact met ons 

opnemen. 

 Okoumé triplex: specificaties 

Afmetingen: 

 2500 x 1220 mm (4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 15 – 18 – 22 – 25 – 30 en 40 mm) 

 3100 x 1530 mm (4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 15 – 18 – 22 – 25 – 30 en 40 mm) 

 3100 x 1830 mm (8 – 10 – 12 – 15 – en 18 mm) 

 2150 x 950/1000 mm (40 mm) 

 2350 x 1000 mm (40 mm) 

 Gewicht: ongeveer 500 kg per m3 

 Verlijming: Voor buitentoepassing zijn meerdere verlijmingen mogelijk. WBP-verlijming is de bekendste. De platen zijn dan verlijmd met phenollijm, 

herkenbaar aan donkere lijmvoegen tussen de fineren. Kleurloze lijm op melaminebasis komt ook voor. 

 WBP: Overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 

 Melamine: Exterieur 1 volgens NEN 3278 

 Formaldehyde: klasse E1 

Okoumé triplex: eigenschappen 

Okoumé is een lichtgewicht houtsoort met een fijne nerf, waardoor het zeer goed te zagen, frezen, boren of op een andere manier te bewerken is. Ook de afwerking, zoals 

schilderen en beitsen, vraagt geen speciale voorzorgsmaatregelen. Door de fijne structuur van de houtvezel laat het plaatoppervlak zich met slechts enkele 

verfbehandelingen perfect afwerken. De warme, zachtrode kleur en fraaie tekening van het hout maakt okoumé triplex ook zeer geschikt voor een transparante afwerking. 

Kwaliteit 

Okoumé triplex is verkrijgbaar is diverse varianten. Er is door-en-door okoumé (dan zijn alle fineerlagen van okoumé hout) of okoumé met dekfineren of binnenfineren van 

een andere houtsoort. De beste kwaliteit is B, die zo goed als foutvrij is en vaak de zichtzijde van de plaat vormt. Het fineer is bij een plaatbreedte van 122 centimeter 

ongevoegd, dus uit één stuk. De achterzijde van de plaat is vaak een BB fineer. Ook dit is een goed gesloten fineer, alleen hierin mogen enkele voegen voorkomen – die 

overigens wel goed gesloten en geschuurd moeten zijn. 

Herkomst 

Okoumé groeit in centraal Afrika, voornamelijk in Gabon, maar ook in de aan Gabon grenzende landen. Sommige lokale fabrieken kopen de stammen op om deze zelf te 

schillen. Veel van het hout wordt echter direct geëxporteerd naar verwerkende landen als Frankrijk, Griekenland, Spanje, Italië en China waar van het hout triplex wordt 

gemaakt. Gabon staat al geruime tijd geen export van onbewerkt rondhout toe, Europese en Aziatische triplexfabrieken betrekken dan ook meer en meer geschilde fineren 

uit Gabon, die ze zelf verder tot triplex verwerken. 

Gebruikstoepassingen 

Okoumé triplex is geschikt voor toepassing binnen, maar is bij uitstek ook geschikt voor buitentoepassingen – bijvoorbeeld voor dakkapellen, borstweringen, luifels, 

gootlijsten en kozijnvullingen. Okoumé is ook uitermate geschikt om te beplakken met edelfineer of een hardplastic. Ook voor deuren en in de jacht- en botenbouw is 

okoumé een veelgebruikt product, met name door de sterkte en het lage gewicht van het hout. Okoumé platen zijn geschikt voor binnen- en buitentoepassing volgens 

NEN 3278. Volgens BRL-norm 1705 voldoet het product aan toepassing 1, klasse D, gebruiksgebied 1-2-3-6-9-11.  BRL-norm 1705 

Interessante aanvullende informatie 

 ook verkrijgbaar als 3-garant met 15 jaar garantie 

 Okoumé triplex afkomstig uit andere landen 

 ook verkrijgbaar als Primed-plex okoumé voorzien van witte grondverf 

 


