Algemene kwaliteitsomschrijving berkentriplex

Trima heeft een groot assortiment ongecoat berkentriplex. Hieronder vindt u een overzicht van de
meest gangbare dekfineerkwaliteiten met bijbehorende omschrijving. Wij helpen u graag met het
bepalen van de, voor uw toepassing, juiste kwaliteit.
Tegenwoordig komt het meeste omgecoatte berkentriplex uit Rusland en voormalig Rusland:
Oekranine, Letland, etc. Ongecoat berkentriplex uit Finland wordt op dit moment weinig
geïmporteerd. Enkele uitzonderingen, vaak gebruikt als “technisch” triplex, daargelaten. De
gebruikte omschrijving slaat hoofdzakelijk op het Russische triplex.
Kwaliteit B:
Geschuurd, ongevoegd dekfineer. Kleine pitkwastjes kunnen voorkomen. Reparaties met proppen
zijn niet toegestaan. Korte kopscheurtjes mogen voorkomen. Natuurlijke kleurnuances zijn geen
reden tot afkeur.
B-fineer is in veel gevallen geschikt voor blank lakwerk. Specifieke eisen aan de kwaliteit dient u
vooraf kenbaar te maken. De natuurlijke kleurverschillen in berken kunnen, zeker op een groot
oppervlak met meerdere platen naast elkaar, een andere uitstraling opleveren dan men aan de hand
van een monster verwacht. Wij adviseren u graag, voor het beste resultaat.
Kwaliteit S:
Kwaliteit tussen B en BB in. Vaak heeft S-fineer iets meer kleurnuances en is de tekening drukker ten
opzichte van B-fineer. Er zijn grotere kwastjes toegestaan en in S-fineer mogen enkele op kleur
gesorteerde proppen voorkomen, maar vaak is S ongepropt.
Kwaliteit BB:
Geschuurd, meestal ongevoegd dekfineer. Reparaties met proppen. Enkele kleine kwastjes mogen
voorkomen evenals kleine splits en kopscheurtjes. Vanwege de lichte kleur en geringe aantal
reparaties is BB-fineer zeer geschikt voor fineer- en schilderwerk.
Kwaliteit CP (WGE):
Geschuurd dekfineer. Kleine uitgevallen kwastjes en open splits mogen voorkomen. Ook het gebruik
van dubbelproppen is toegestaan. Grote kleurverschillen en enkele productiefoutjes geven geen
reden tot afkeur. Vaak gebruikt voor beplakken met HPL.
Kwaliteit C:
Meestal geschuurd dekfineer. Open gebreken, splits en kleurverschillen toegestaan. Vaak gebruikt als
onderhout, constructiehout en verpakkingsmateriaal.

Een uitgebreid overzicht van bovenstaande kwaliteiten staat in de Russische Gostnorm.

