UITSTIJFPLAAT: TECHNISCHE GEGEVENS

Het product maakt deel van het Bellite bouwsysteem (cfr.ETA 04/0012 validity till 22/03/2014)
en wordt gebruikt als lijfplaat voor houten I-liggers en staanders en voor de windstabiliteit
uitgegeven door ing. Luc Van der Auwera

02/2011

STAVAPLAN

Stabiliteit hardboard
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TECHNISCHE PRODUCT DATA

Addres
Masonite AB
Box 27, 914 29 Rundvik SWEDEN
Telefoon
+32 474-83 70 23
Fax
+32 16-53 47 03
Contact
Belux: Luc Van der Auwera
e-mail
lucvanderauwera@skynet.be
Home page
www.ecocell.be
Berekeningswaarden:
Eigen gewicht / m²
7,7 kg/m²
Geen formaldehydehoudende lijm toegevoegd
excellente luchtdichtingsplaat d.m.v. tapes
(Tescon n°1 60 mm)
Resultaten Umea University v. formaat (1248 x 2650 x 8):
geschikt voor beide klimaatklassen (extern of intern beplaat)
Gebruik van gegalvaniseeerde nagels; rand elke 50 mm of
middenin elke 100 mm afstand, op gedroogd houten stijlen
(K24); >350 kg/m³ met in de helft eenzelfde maat van stijl:
Nom. horizont. kracht, stijl 45mm<b<70 mm H = 13.5 kN
Nagels: 23 x 50 mm
Bellite I-stijl met hout 70 mm / 45 mm 6 of 8 mm lijfplaat
Nom. horizont. kracht, stijl b=70 mm :
H= 18.6 kN
Nagels: 65 x 28 mm
Therm. geleidbaarheid (ETA 04/0012) Lambda = 0.18W/m°K

Masonite AB,

Belgium & Luxemburg

www.bellite.be

Toepassingsdomein:
De plaat wordt in een dikte van 8 mm geproduceerd voor uitstijving, alsook als voegafdekstrips, lijfplaten, ondervloerplaten en andere constructive doeleinden, v.b. als onderdak.
De product specificatie draagt ook de naam Masonite K40.
Eigenschappen:
Densiteit
> 920 kg/m3
Sterkte klasse volgens de BKR 94
(wat betekent 8 mm plaat: 1248 mm x 2650 mm) K 40
Min. dampweerstand 8 mm µd
0.6 m
per BBR 94, Section 8:22 (voor de 4
mm plaat)
ja
Voor de criteria van de klasse DIN HFH
100 (Z-9.1-122)
ja
Voor de criteria van de klasse BS 1142:1989
vezelbouwplaat, SHA
ja
Voor de criteria van de klasse BS 5268
Structureel gebruik bij timmerwerk, 6.1 1996 ja

