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1. Rubberwood verlijmde panelen

kwaliteit SUPERIOR : lichte kleur + 2 zijden AA
best mogelijke kwaliteit, resultaat van 14 jaar bijsturen
selectie van het hout op uniforme kleur, grain en kwaliteit
slechts 20 % van het hout wordt behouden voor SUPERIOR
ovendroog 10 % (+/- 2 %), 3 keer gedroogd
breedte lamellen : gemiddeld 45 mm (32-58), uniform per paneel
lijm Akzo Nobel, D4 watervaste verlijming
dikte geschuurd op beide zijden, korrel 180
keurig verpakt op paletten, beschermd met karton en plastiek
plastiekverpakking per paneel of per pak (beide op stock)
a) standaard afmetingen : >3500 m3 beschikbaar op voorraad
Dikte
mm

Breedte
mm

Lengte
mm

Panelen
per pak

15 mm

1100

4500

42

18 mm

1100/1210

4500

36

22 mm

1100

4500

30

30 mm

600

4500

44

710/810

3650

32

1210

3650/4500

20

600

4500

40

1100

4500

20

650

4500

27

33 mm
40 mm

650

5100

27

1100

4500

17

44 mm

1100

4500

15

56 mm

650

4500

20

70 mm

70 mm

4000

56

85 mm

85 mm

4000

55
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b) andere afmetingen of andere kwaliteiten
elke dikte tussen 15 en 56 mm
elke breedte tot 1100 mm (evt 1210 mm)
elke lengte tot 5100 mm
andere kwaliteiten zoals A/B kwaliteit, B/C kwaliteit
we maken uw gewenste speciale diktes, afmetingen of kwaliteiten
leveringstermijn : ca 12 weken

c) maatwerk en afgewerkte onderdelen (geprofileerd en geschuurd)
-

Panelen op maat voor :
- meubels : slaapkamers,
eetkamers, tafels, kasten,
legborden, meubelpanelen, fronten
- tafelbladen, meubilair horeca
- traptreden, wangen en collectiviteiten, leuningen
- werkbladen, keukentabletten
- blokkassementen voor deuren en
ramen, vensterbanken,
lambriseringen
elke dikte tussen 15 en 56 mm
elke breedte tot 1100 mm (evt 1210 mm)
elke lengte tot 5100 mm

-

Afgewerkte onderdelen : geprofileerd, geschuurd
klaar voor montage
vb : - trapleuningen 45 x 70 x 4500 met 2 x R12,5 – 2 x chanfrein
- tegentreden 16 x 218 x 4500 met 1 x R8
- palen 70 x 70 x 4800 met 4 x chanfrein
garantie van termijn, kwaliteit en afwerking (vele referenties in Europa)
leveringstermijn : ca 12-14 weken
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2. Andere producten in rubberwood
a) ruw gezaagde kepers
ovendroog 10-12 %, zelfs in de dikste maten
Toepassingen : voor KORTE onderdelen in massief hout die stabiel moeten
blijven en niet mogen barsten zoals : draaiwerk, bolpoten,
meubelonderdelen, meubel- en salonpootjes, borstelhout, ...

uit voorraad
beschikbaar
80 x 80
90 x 90
105 x 105
in lengtes van
480/650/950 mm
en dubbele lengtes

b) geschaafde tafelpoten en meubelonderdelen
ovendroog 10-12%
perfect 4 zijdig geschaafd
Toepassingen : tafelpoten, bedpoten, borstelhout, meubelonderdelen
Opties van afwerking : hoeken afgerond met radius, haaks gekort
op de juiste lengte, geprofileerd, langere lengtes mits vingerlas, ...
Ieder onderdeel kan op maat gemaakt worden vb. 34 x 66 x 350 mm
+ assortiment van ca 200 m3 geschaafde tafelpoten in voorraad

4

permanent ca 50.000 stuks geschaafde tafelpoten uit voorraad beschikbaar :
55 x 55 x 740 mm
60 x 60 x 740 mm
70 x 70 x 740 mm
75 x 75 x 740 mm
82 x 82 x 740 mm
90 x 90 x 740 mm
95 x 95 x 740 mm hit or miss

ca 355 st / pak
ca 281 st / pak
ca 220 st / pak
ca 191 st / pak
ca 164 st / pak
ca 117 st / pak
ca 117 st / pak

andere afmetingen of onderdelen kunnen op maat gemaakt worden
leveringstermijn ca 12 weken
c) verlijmde kepers, KORTE LENGTES
Ovendroog 10-12%, 100 % garantie van goede verlijming
Toepassing : bolpoten voor salons en meubelen, centrale tafelpoten,
biljartpoten, lampenvoeten, alle speciale verlijmingen
Wordt op maat gemaakt op de netto benodigde afmetingen
Standaard lengtes : 370 à 660 mm (ca 10 % korter toegelaten)
Lange lengtes (> 800 mm) mogelijk mits vingerlas (zie onder puntje d)
Assortiment van ca 200 m3 verlijmde blokken in voorraad
Verlijmde blokken
courante maten:
115 x 115
125 x 125
140 x 140
150 x 150
175 x 175
200 x 200
Lengtes : 370mm /+
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Verlijmde tafelpoten uit voorraad:
115 x 115 x 740
125 x 125 x 740
150 x 150 x 740
160 x 160 x 550/650
175 x 175 x 740
200 x 200 x 430/550

d) verlijmde kepers LANGE LENGTES, oa voor trappalen
2 of 3 panelen worden op elkaar gelijmd, herzaagd op
breedte en geschaafd op 4-zijdige
Toepassing : tafelpoten, trapstijlen, meubelonderdelen

Beschikbaar op voorraad :
70 x 70 x 4000 mm
56 st / pak
85 x 85 x 4000 mm
50 of 100 st / pak

Andere afmetingen worden op maat
gemaakt
vb. 150 x 150 x 1350 mm
66 x 120 x 4150 mm
70 x 120 x 4500 mm
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3. Hoe worden onze Rubberwood panelen gemaakt ?
Eigen foto‟s db hardwoods
Rubberwood is de standaard naam voor
Hevea Brasiliensis. Rubberbomen zijn op
grote schaal aangeplant in plantages.
Volgens schattingen waren er in 1991
wereldwijd ca 9 miljoen hectaren met
rubberplantages, waarvan ca 80% in Z.O.Azië. Daarvan komt een jaarlijkse
opbrengst van ca 11 miljoen m3 zaaghout.
Dit
garandeert
een
constante
en
belangrijke aanvoer.
De rubberboom bereikt zijn maximum productie na zowat 25 jaar. Daarna is het
niet langer economisch verantwoord om latex te produceren, maar het hout blijft
wel heel bruikbaar.

Het verhaal van een domme
blonde moeder aan haar zoon.
Beste zoon,
Ik schrijf je deze brief om je te
laten weten dat ik schrijf.

De plantage wordt geveld en opnieuw
aangeplant met jonge scheuten.
De stammen worden verkocht aan lokale
zagerijen. De takken en het klein hout
worden verwerkt voor de productie van
MDF-panelen.
Bij het vellen heeft de boom een stam van
ca 10 m lang en een diameter van ca 25-45
cm op borsthoogte. Het rondhout wordt
gekort op lengtes van 1m85 of 1m.

Met grote lintzagen worden de stammen in friezen en kepers (ribben) gezaagd en
er gebeurt een eerste selectie van de kwaliteit. Sommige grotere zagerijen
hebben tot 40 lintzagen naast elkaar.
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Onmiddellijk na het zagen moet het versgezaagde hout behandeld worden om
blauwschimmel en insectaantasting te voorkomen (in principe binnen de week na het
vellen). De enige goede methode is een
behandeling onder druk in vacuümketels. In
dit proces worden verduurzamings-middelen
in het hout ingebracht onder hoge druk. Dit
geeft een permanente bescherming van het
hout.
Na het behandelen wordt het hout opgelat om te ovendrogen.
Rubberwood droogt relatief snel en gemakkelijk. Daarbij is de krimp zeer laag.
Radiaal gemiddeld 0.8 % en tangentieel gemiddeld 1.2 %. Rubberwood ondergaat
daardoor weinig invloed van veranderingen in vochtigheid in de ruimten waarin het
zich bevindt. Producten gemaakt van degelijk gedroogd rubberwood houden zeer
goed hun vorm en zullen niet splitten bij normaal gebruik.

Na het drogen wordt het hout op lengte
gekort. Meestal worden een deel
voorkeurlengtes gekort voor de massieve
panelen (vaste lengte zonder vingerlas).
De rest wordt op maximale foutvrije lengte
gekort.

Het hout wordt met een 4-zijdige Weinig
geschaafd en gesorteerd op kwaliteit en
kleur. Voor onze normale producties
wordt op 5 kleurtinten gesorteerd.
Wij gebruiken enkel de lichtste kleur voor
SUPERIOR kwaliteit (slechts 20% van
het hout). De resterende 80% dienen
om „Aziatische kwaliteit‟ te maken.
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Aan de verschillende lamellen worden “vingertjes” gefreesd. De lamellen lopen na
elkaar in de machine. Automatisch wordt er lijm op de vingers gespoten en een
pers duwt alles mooi in elkaar. De vingertjes zijn enkel zichtbaar op de zijkant. Op
de bovenkant zie je een recht streepje. Na het vingerlassen krijgen we lange
strips.
EXTRA : deze strips worden opnieuw op latten gelegd worden om een tweede
maal te ovendrogen. De stabiliteit van het paneel hangt namelijk voornamelijk af
van 2 factoren : 1° het verschil in droogte tussen 2 naast mekaar liggende strips
2° de nauwkeurigheid van het schaven
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Onmiddellijk na het bijdrogen worden de strips op de 4-zijdige Weinig geschaafd.
Hierbij gebeurt nogmaals een selectie op kwaliteit, voor het
geval er nog foutjes boven komen na het schaven.

De strips passeren op een lijmrol en worden in de verlijmmolen geplaatst.
De molen wordt opgevuld tot de gewenste paneelbreedte.

Een hydraulische pers (tot 120 ton) perst alle strips samen en de molen kan
een rondje doordraaien voor het volgende paneel.
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Na ca 25 minuten worden de panelen afgenomen en terug op blokken gelegd om
een derde maal licht bij te drogen. Hoe vlugger de lijm droogt, hoe beter
de hechting en hoe minder risico op vlekken in het hout.
Na het drogen wordt het paneel gecentreerd en nauwkeurig op de juiste maat
gezaagd. De breedbandschuurmachine schuurt precies op de juiste dikte.
Standaard is bovenkant en onderkant met korrel 180.

Bij de laatste kwaliteitscontrole wordt elk paneel nauwkeurig gecontroleerd.

De platen worden per ca 3 m³ op een op
maat gemaakte palet gelegd. Het geheel
wordt keurig omwonden met plastic en
karton
en
met
stevige
bandijzers
gebonden. Dit geeft een degelijke
bescherming tijdens het transport en de
verhandeling.

De pakken worden opgeslagen in onze opslagplaatsen in Antwerpen, RollegemKapelle en Maasmechelen om in optimale condities uit voorraad just-in-time af te
leveren bij de klant.
Vanaf dan heeft ú alle troeven in handen
om met uw creativiteit en vakkundigheid
prachtige producten te maken : trappen,
slaapkamers, eetkamers, kleinmeubelen,
tafels, werktabletten, lampen, interieurs,
lambriseringen, wanden, deur en raamkassementen,…
Alles in vol massief hout dat u naar
believen kunt oliën of beitsen in de
gewenste kleur.
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4. stabiliteit van de verlijming
Rubberwood panelen zijn uiterst stabiel.
De krimp is heel laag en rubberwood ondergaat weinig invloed bij veranderingen
van de vochtigheid in de ruimte waarin het voorkomt (nieuwbouw !).
Produkten gemaakt van degelijk gedroogd rubberwood houden daarom goed hun
vorm en zullen niet splitten bij normaal gebruik.
De lijm wordt ingevoerd uit Zweden en voldoet aan de JAS D1 norm en de EN 204
D4 norm. Technische beschrijving op aanvraag.
Verlijming is uiteraard het delicate punt door het tropische, vochtige klimaat in
Azië. Daarom wordt voor de SUPERIOR panelen het hout tijdens het
productieproces 3 x gedroogd om absolute zekerheid te hebben :
1° het ruwe hout,
2° de lange gevingerlaste strips, opgelat zoals ze in het paneel zullen komen,
3° de verlijmde panelen zelf, onmiddellijk na het verlaten van de pers
Verschillende tests werden op onze panelen uitgevoerd.
(resultaten op eenvoudig verzoek te bekomen)
* Cold-check-stabiliteits-test door Akzo-Nobel
besteld door een klant (badkamerproducent) en uitgevoerd op onze panelen.
De klant zocht een oplossing voor het probleem dat de lijmnaden in zijn
beuken badkamertabletten opengingen na enkele maanden (bij de klanten).
We hebben voorgesteld om panelen in rubberwood te testen als alternatief.
Gedurende 10 dagen werd zijn beuken en ons rubberwood paneel ingevroren
tot -20°, opgewarmd tot +50°, ingevroren tot -20°, opgewarmd tot +50°, …
enz ..., dwz werkelijk "extreme omstandigheden".
Na 55 cycli is het beuken paneel gebarsten op de lijmnaad (score 6 op 12).
Na 96 cycli was ons rubberwood paneel nog volledig intact (score 12 op 12).
Deze behandeling komt overeen met een "normaal gebruik" van 30 jaar.
* JAS-test (Japanese Agricultural Standard)
controleert de watervastheid van de verlijming
1° deel : panelen worden 6 uur ondergedompeld in koud water
alle lijmnaden blijven intact
2° deel : panelen worden 6 uur ondergedompeld in kokend water
alle lijmnaden blijven intact
Pas op : enkel de watervastheid van de verlijming wordt getest.
Rubberwood is in principe niet geschikt voor buiten-toepassingen
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5. Wat is rubberwood ?
Rubberwood is de standaardnaam voor Hevea Brasiliensis.
Rubberbomen zijn in de laatste honderd jaar in Z.O.Azië massaal aangeplant in
plantages voor de productie van latex. Latex wordt getapt door te kerven in de
schors en daarna wordt de latex opgevangen in potjes. Die potjes worden
dagelijks in de vroege ochtend leeggemaakt. De oogst wordt gekookt, in tapijtjes
gedraaid en te drogen gehangen. Rubberwood plantages produceren alle latex
die wereldwijd gebruikt wordt om rubberproducten te maken.
De rubberboom bereikt zijn maximum productie van latex na ca 25 jaar. Daarna
zakt het rendement en is het niet langer economisch verantwoord om latex te
tappen. Vroeger werd de plantage dan platgebrand en heraangeplant met nieuwe
plantjes. Nu wordt de plantage geveld : de stammen worden verkocht aan lokale
zagerijen, de takken en het kleiner hout worden geleverd naar MDF of
spaanplaatfabrieken. Een nieuw geplante boom geeft na 5 à 7 jaar al latex.
Bij het vellen heeft deze boom een stam van ca 10 m en een diameter van ca 2545 cm op borsthoogte. Het rondhout wordt gekort op lengtes van 1m85.
Volgens schattingen zijn er wereldwijd ca 9 miljoen hectares met rubber
plantages, met een gemiddelde aangroei van ca 95 m3/hectare. Daarvan komt
een jaarlijkse opbrengst van ca 11 miljoen m3 zaaghout. Wanneer takken en
kleiner hout meegeteld worden, komen we op ca 29 miljoen m3. Men schat dat
deze productie zal oplopen tot 52 miljoen m3 tegen het jaar 2010.
Dit garandeert een constante en belangrijke aanvoer voor de houtindustrie.
Rubberwood is de meest ecologisch "vriendelijke" houtsoort die gebruikt wordt in
de hedendaagse houtindustrie. Het hout wordt enkel gebruikt nadat de volledige
cyclus van latex-productie afgelopen is, waar andere houtsoorten enkel gekapt
worden voor het hout. We gebruiken nu wat vroeger als afval of restproduct
verbrand werd. Het volume van rubberwood zaaghout dat zo beschikbaar komt,
vermijdt het jaarlijks kappen van ca 600.000 hectare natuurlijk tropisch woud.
Er is recent grote vooruitgang in het onderzoek naar betere genotypes met hoger
rendement zowel voor latex als voor hout. De huidige klonen die aangeplant
worden bieden een rendement in latex- en houtproductie dat ca 300 % hoger ligt
dan 20 jaar geleden.
Er is ook een belangrijk sociaal aspect : ca 75 % van alle rubberplantages in de
wereld zijn in het bezit van kleine boeren (zgn. smallholders = ca 4 miljoen
huishoudens), die met de opbrengst van hun "plantage" van gemiddeld 0.5 à 5
hectare slechts een mager inkomen hebben. De verkoop van de stammen en de
bijkomende werkgelegenheid in de houtindustrie is voor die huishoudens een
belangrijke aanvulling op hun inkomen.
Rubberwood is zeer populair in Japan en de Verenigde Staten.
Europa is stilaan zijn achterstand aan het inhalen.
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6. Eigenschappen van rubberwood
Het woord "rubber" in de naam geeft vaak ten onrechte aanleiding tot
misverstanden m.b.t. zijn eigenschappen of duurzaamheid.
Rubberwood is een hardhoutsoort met een densiteit van 560-640 kg/m3. Vers
gezaagd is de kleur wit-geelachtig en droogt tot een licht crème-kleur, soms met
een licht rose tint. Er is geen onderscheid tussen spinthout en kernhout.
Bewerking
Rubberwood zaagt gemakkelijk en laat zich gemakkelijk haaks afkorten. Het is
eenvoudig te schaven, draaien, boren en in gladde oppervlakte afwerken.
Rubberwood kan ook heel goed genageld worden.
Kleuren
Rubberwood is gemakkelijk te kleuren en zijn lichte kleur maakt het zeer geschikt
om af te werken in verschillende kleurtypes volgens de wensen van de klant :
naturel, cérusé, eiken, kers, wengé, koloniaal.
Drogen
Rubberwood droogt relatief snel. De krimp is heel laag. Radiaal gemiddeld 0.8 %
en tangentieel gemiddeld 1.2 %. Daardoor is rubberwood één van de meest
stabiele houtsoorten en ideaal voor verlijmingen in massief hout, omdat het weinig
invloed ondergaat van veranderingen in vochtigheid in de ruimten waarin het
voorkomt. Producten gemaakt van degelijk gedroogd rubberwood houden
daardoor zeer goed hun vorm, zullen niet splitten bij normaal gebruik.
Behandeling
Onbehandeld rubberwood is onderhevig aan worm en insectaantasting.
Het moet op de juiste manier behandeld worden om rotting te voorkomen. In de
praktijk worden verschillende methodes toegepast.
De enige goede methode is een behandeling onder druk in vacuümketels. In dit
proces worden verduurzamingsmiddelen in het hout gebracht bij middel van
hydraulische druk en dit geeft een permanente bescherming voor het hout.
Gebruik
Met eigenschappen die beter zijn dan de meeste andere houtsoorten heeft
rubberwood zich zeer populair gemaakt in de meubelindustrie en bouwindustrie.
Het wordt zeer veel gebruikt voor draai- en freeswerk (tafelpoten, salonpootjes),
en voor de fabricatie van meubelen en meubelonderdelen.
Men gebruikt massief hout (kepers, ribben) of verlijmde blokken voor de
zwaardere secties.
Massieve gelamelleerde panelen worden met veel succes gebruikt voor
traptreden, trapwangen en leuningen, keuken- en badkamertabletten, massieve
tafels of tafelbladen, massieve meubelen zoals slaapkamers en eetkamers,
bekledingen van muren, legplanken, banken, ...
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7. RUBBERWOOD Technische Fiche
Naam
:
Botanische naam:
Familie
:
Herkomst
:
Spint
:
Kernhout
:

Rubberwood
Hevea brasiliensis (Wild.) Muell. Arg.
Euphorbiaceae
Zuid-Oost Azië
niet onderscheidbaar van kernhout
Kleur : wit - geelachtig tot licht crème kleur,
soms met een licht rose tint
Draad : recht, occasioneel ondulé
Grain : gemiddeld uniform
Nerf : redelijk fijn
parenchyma overvloedig aanwezig

Eigenschappen
- volumieke massa vers gezaagd : 800 kg/m3
- volumieke massa à 12 % H.V.
: 560-640-720 kg/cm3
- volumieke krimp voor 1 % vochtigheid
: weinig naar gemiddeld
- totale lineaire krimp tangentieel : T %
: 1,2 %
radiaal
: R % : 0.8 %
- Compression Strength parallel to grain
: 32 N/mm2
perpendicular to grain
: 4.69 N/mm2
- Static Bending MOE
: 9200 N/mm2
- Static Bending MOR
: 66 N/mm2
Bewerkbaarheid
Massief hout :
- Zagen
- Drogen

Fineer :
Toepassingen
Massief hout :

: gemakkelijk
: redelijk snel
risico op vervorming : redelijk
risico op barsten : redelijk
- Bewerkbaarheid: gemakkelijk
goed te verlijmen en te vijzen
bij nagelen : voorboren aangeraden
- Afwerking
: goed met bouche-port
- Afrol mogelijk, maar stammen hebben te kleine diameter
- meubelonderdelen
- parket
- trappen
- massieve meubelen (slaapkamers, eetkamers,…)
- houtdraaiwerk (tafelpoten, bolpoten, …)
- tafelbladen
- werktabletten, panelen, deurkassementen
- huishoudartikels, verlichting, lampevoeten

Opmerkingen : - moet behandeld worden, anders verblauwing en insectenaantasting
- behandelbaarheid : goed
- plantage hout = milieuvriendelijk
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8. Waarom Rubberwood panelen gebruiken ?
Rubberwood heeft de beste prijs / kwaliteit verhouding in hardhout.
Allround hardhout voor alle werk in massief hout.
a) zeer grote stabiliteit
Door de lage krimp is rubberwood zeer stabiel. Het laat zich ook goed lijmen.
Mits juiste stockage (afgedekt) en goede afwerking (beide zijden identiek), zijn er
geen problemen met trekken of krommen, ook niet in panelen van 1m10 breed.
Een groot tafelblad, zonder kaderregels, op centrale voet, blijft plat.
Kortom : probleemloze hardhouten panelen.
b) goede bewerkbaarheid
Rubberwood is heel gemakkelijk te bewerken : zagen, frezen, afronden, boren,
nagelen, ….
Er zijn geen speciale messen of beitels nodig.
Het laat zich ook goed schuren en glad afwerken.
c) lichte kleur + gemakkelijk te kleuren / beitsen
Rubberwood kan gemakkelijk afgewerkt worden in eender welke kleur of tint :
naturel, cérusé (wit), lichte eik, donkere eik, kersen, noten, koloniaal, grijs, wengé,
…
Op de foto wordt eenzelfde rubberwood paneel verschillend afgewerkt :
Van links naar rechts
- donkere eik
- naturel vernist
- niet vernist, geschuurd
- lichte eik
- kersenkleur

Telkens blijft de mooie houtstructuur zichtbaar.
Veelal wordt een kleurbeits (bvb op waterbasis) gezet en dan een afwerking met
een 2-componenten parketvernis (synthetisch).
d) netto bruikbaar product - geen afval
u koopt een afgewerkt paneel, dat volledig gebruikt kan worden, zonder knopen,
zonder barsten, zonder hart, zonder lattenstrepen, …
Ieder paneel is technisch perfect. Ieder keer opnieuw.
U ziet wat u koopt : exacte kostprijsberekening is mogelijk, geen verrassingen.
Bovendien kunnen we op ca. 10 weken maatpanelen maken : daardoor kan uw
rendement enorm verhogen (geen verlies in de lengte en breedte)
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e) enorme besparing in werkuren en werkingskosten
Zagen, korten, schaven, verlijmen, schuren, … bijna volledig uitgespaard.
Eenvoudiger machinepark, minder pannes en keuringen, minder energiekosten,
minder opslagkosten, minder kosten om afval en zaagmeel af te voeren, …
f) beschikbaar in zeer grote afmetingen : 4m50 lang
Voor trappen ideaal : 4m50 is lang genoeg voor langste wang of geeft 5 treden
van 90 cm lang zonder verlies. 4m50 is ook dubbele deurlengte.
Voor meubelen en maatwerk is het handig : hoe langer, hoe beter de combinaties,
hoe minder verlies.
Lange banken of tabletten tot 4m50 te maken? Geen probleem.
In ander materiaal is dit zeer moeilijk (niet beschikbaar in multiplex of ander
plaatmateriaal)
g) beschikbaar in groot assortiment van diktes
Gebruiksklaar massief hout van 15 tot 56 mm (niet gelijmd in de dikte).
Alle courante diktes zijn voorradig : 15, 18, 22, 30, 33, 40, 44, 56 mm.
Ook verlijmde palen uit voorraad : 70x70 en 85x85
h) ecologisch hout
Rubberwood is een milieuvriendelijke houtsoort, afkomstig van plantages die
“uitgerubberd” zijn. De boom heeft zijn nut al bewezen door latex af te geven en
wordt dan pas gebruikt voor het hout.
Greenpeace en andere “groene” organisaties adviseren om rubberwood te
gebruiken als alternatief voor FSC hout. Zie document.
i) modern aspect
Verlijmde gevingerlaste panelen geven een moderne design indruk.
Heel aantrekkelijk in hedendaagse interieurs.
Het is trendy om verschillende materialen te combineren : hout, metaal, alu, …
j) zeer interessante prijs
veel goedkoper dan vergelijkbare hardhoutsoorten.

9. Waarom voor db hardwoods kiezen als partner ?
a) 18 jaar ervaring
Wij maken al 18 jaar rubberwood panelen.
Het is moeilijk betrouwbare fabrikanten te vinden : iedere zagerij wil downstream
activiteiten ontwikkelen en denkt dat ze met een schaafbank, een pers en een pot
lijm panelen kunnen maken. In onze opstart hebben ook wij verschillende
probleemcontainers binnen gekregen.
Daarom hebben we wereldwijd (bijna) alle mogelijke fabrikanten van panelen
bezocht met de bedoeling het beste product voor onze klanten te laten maken.
Meer dan 20 fabrieken hebben we doorgelicht mbt kwaliteit, fabricageproces,
eerlijkheid, lange termijn visie, enz…
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We hebben nu een exclusief partnership met een sterke fabrikant, die alles in
eigen beheer uitvoert (= volledige beheersing van stam tot paneel).
We leveren naar importeurs, houthandels en de grotere verbruikers.
b) productie in lageloonlanden, maar met controle
De productie gebeurt in Azië met bekwaam management, met respect voor de
arbeiders en volgens de geldige veiligheidsnormen. De productiemethode is in die
jaren geoptimaliseerd. Ondanks alle goede afspraken en voornemens, hebben wij
permanent iemand ter plaatse die alles zorgvuldig controleert en bijstuurt. We zijn
geëvolueerd van importeur naar producent met eigen productontwikkeling en
eigen kwaliteitsnormen.
c) absolute TOP-kwaliteit (SUPERIOR productie)
De "normale" producties van rubberwood panelen worden meest voor de Chinese
markt geproduceerd, waar de prijs vaak belangrijker is dan de kwaliteit.
Die kwaliteit is in Europa moeilijk verkoopbaar.
We hebben gedurende 15 jaren de kwaliteit kunnen bijsturen. We selecteren het
hout op kleur, grain en kwaliteit. We selecteren het hout op kleur, grain en
kwaliteit: enkel de lichtste kleur wordt gebruikt voor de SUPERIOR kwaliteit
(slechts 20 % van het hout wordt weerhouden). De resterende 80 % dienen om
„Aziatische kwaliteit‟ te maken. Na het ovendrogen van het hout wordt het hout
nog 2 x bijgedroogd (tropisch klimaat). Technisch perfect gemaakt : perfect
gesloten vingerlas, perfect geschuurd op de juiste dikte, lijm van Akzo Nobel,
import uit Zweden, goede verpakking met plastiek en karton, stevige pallet,
verpakt per paneel of verpakt per pak, beide zijn op voorraad voor alle diktes.
db hardwoods is de énige fabrikant van SUPERIOR kwaliteit.
d) grote voorraden beschikbaar : u koopt wat u nodig heeft
We bieden korte levertermijn en continuïteit in de leveringen. De aanvoer is soms
onregelmatig, in het regenseizoen kunnen geen plantages gekapt worden,
beschikbaarheid van containers, … Daarom hebben wij ca 3500 m3 permanente
voorraad in Rollegem-Kapelle, Maasmechelen en Antwerpen in 8 courante diktes.
U koopt enkel de diktes en hoeveelheid die u nodig heeft. Zelfs grote orders
kunnen direct uit voorraad geleverd worden. In de 15 jaar hebben we altijd alles
uit voorraad kunnen leveren. We kunnen ook op maat of speciale afmetingen
produceren mits een levertermijn van ca 12-14 weken.
e) ander rubberwood uit voorraad beschikbaar :
Naast de panelen in 8 diktes, zijn er lange verlijmde palen (verlijmd uit panelen),
massieve kepers (ribben), geschaafde tafelpoten, verlijmde blokken, … eveneens
uit voorraad beschikbaar.
f) u neemt geen risico
Facturatie en betaling gebeuren na levering.
Geen voorafbetalingen. U betaalt nadat u de panelen gezien heeft. Geen
verrassingen. Vaste aanspreekpartner bij eventuele problemen.
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g) zeer scherpe prijzen
Door de grote volumes en lange termijn engagementen, kunnen wij lage prijzen
bedingen.
Bovendien hebben wij een kleine, kostenbewuste organisatie. Vlotte directe
contacten.
En we zoeken permanent naar slimme oplossingen en alle mogelijke manieren
om op kosten te besparen.
h) eerlijkheid en professionaliteit
db hardwoods geniet een uitstekende reputatie in de houtbranche. Wij zijn een
familiebedrijf, financieel voldoende sterk en enkel geïnteresseerd in lange termijn
relaties met onze klanten en met onze leveranciers.
Wij streven ernaar om op alle vlakken op een professionele en correcte manier
zaken te doen.
U koopt - gekende topkwaliteit
- uit voorraad / op bestelling
- zonder risico
- met betalingstermijn

10. Waarom zijn de rubberwood panelen van db hardwoods
verschillend van wat de markt aanbiedt ?
Rubberwood varieert in kleur van lichte kleur, naar rose kleur, naar donkere kleur.
De beste fabrikanten selecteren wel op uniforme kleur, maar dit wil zeggen, soms
een rose pak, soms een witte, etc En de claims komen als je aan iemand
bvb 18 mm in rose kleur levert voor tegentreden en 33 mm in witte kleur voor de
treden.
Daarom hebben wij reeds lang geleden beslist om ENKEL de lichte kleur te
gebruiken voor onze panelen (= slechts 20 % van het hout)
De resterende 80% dienen om “Aziatische kwaliteit” te maken.
Daarna selecteren we op kwaliteit
1° SUPERIOR kwaliteit (= 95 % van onze leveringen)
TOP-kwaliteit : AA op beide zijden
uniforme lamelbreedte ca 45 mm (32-58 mm)
probleemloos en risicoloos
2° STANDARD kwaliteit
bovenzijde A, onderzijde enkele natuurlijke foutjes toegelaten, lamellen 30-80 mm
als de prijs belangrijker is dan de kwaliteit
maar ook hier : enkel de lichte kleur
Deze kwaliteit is nog altijd mooier dan de courante Aziatisch kwaliteit die door de
concurrentie aangeboden wordt
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Alle panelen worden in onze fabriek geproduceerd, onder ons permanent toezicht
(wij importeren niet van verschillende producenten of herkomsten) :
- al het hout van dezelfde origine
- 4 productielijnen, 850 mensen en grote voorraad aan gedroogd hout
- perfecte technische productie
- perfect gesloten vingerlas
- lijm van Akzo Nobel, geïmporteerd uit Zweden
- na het ovendrogen wordt het hout nog 2 x bijgedroogd in de productie
- perfect geschuurd op de juiste dikte
- goede verpakking zodat er geen schade komt aan onderste en bovenste paneel
- plastic verpakking per paneel of per pak, beide zijn op voorraad
Ander groot verschil :
Met meer dan 3500 m3 permanent op voorraad, in 17 afmetingen, garanderen we
u een constant goede kwaliteit en korte levertermijn (enkel transport regelen),
waardoor u uw eigen stocks zonder risico kan beperken.
We leveren al 15 jaar panelen die u probleemloos kan gebruiken of zorgeloos kan
verkopen en waar uw klanten zeer tevreden zullen over zijn.

11. FSC of PEFC Certificaat
De certificatiesystemen zoals FSC of PEFC werden ontworpen voor de grote
concessies in de tropische regenwouden zoals ze nog bestaan in Afrika en in Azië
en helemaal niet voor de versnipperde structuur van kleine plantages.
Het merendeel van de plantages zijn eigendom van kleinere familiebedrijfjes
(smallholders) die een plantage bezitten met een gemiddelde grootte tussen 0.5
en 5 ha. Deze mensen kappen ieder jaar slechts beperkte hoeveelheden die
zeker heraangeplant worden om hun toekomstig inkomen uit de latex en het hout
te verzekeren. Een certificatie is dus onmogelijk te financieren en veel te
ingewikkeld om te beheren.
Ander aspect :
De vereiste wettelijke controle en certificering van hout zou gebaseerd moeten zijn
op een objectieve evaluatie in de houtproducerende regio‟s van de risico‟s op
illegale houthandel of op het niet duurzaam beheer van de houtproductie.
Het wordt algemeen aanvaard dat Rubberwood geen nood heeft aan certificering.
Het hout is het meest ecologische alternatief die gebruikt wordt in onze industrie.
Zelfs Greenpeace adviseert om Rubberwood als er geen FSC gecertificeerd hout
beschikbaar is.
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12. Rubberwood respecteert het milieu
Rubberwood is de meest ecologisch “vriendelijke” houtsoort die er bestaat en die
gebruikt wordt in de hedendaagse houtindustrie.!
Rubberbomen zijn massaal aangeplant in plantages voor het aftappen van latex
(daar worden alle natuurlijke rubberproducten van gemaakt). Na ca 25-30 jaar
wordt het latex-rendement van de rubberstam heel laag.
Tot in de 80‟er jaren werd de plantage platgebrand, omdat het hout niet bewaard
kon worden. Er is zeer veel research gedaan om het hout degelijk te behandelen.
De plantage-eigenaars vellen nu de stammen en planten nieuwe bomen.
Het hout wordt volledig gebruikt : het zwaardere hout om te verzagen voor
meubel- en trappenhout, het lichtere hout en de takken voor de productie van
spaanplaat en MDF.
Dus het hout van de rubberboom wordt pas gebruikt nadat de volledige cyclus van
latexproductie afgelopen is, waar andere houtsoorten enkel gekapt worden voor
het hout. En bovendien gebruiken we nu wat vroeger verbrand werd.
Andere verwijzingen :
- Greenpeace adviseert op hun website om rubberwood te gebruiken als fsc-hout
niet beschikbaar is. “Good Wood Purchasing Guide”
Ik citeer : “If FSC timber is not available, please choose plantation wood such as
Rubberwood from Asia (…) ”
http://www.greenpeace.org/new-zealand/campaigns/ancient-forests/action/buyforest-friendly
- website van De MilieuAdviesWinkel
= informatiepunt voor milieubewust (ver)bouwen, wonen en leven
Ik citeer : “Rubberboomhout is afkomstig uit plantages die latex leveren,
grondstof voor o.a. rubber. Na ongeveer 30 jaar wordt een rubberboom gekapt.
Dit hout kan een alternatief zijn voor FSC hout.”
- website van Green Living Tips
adviseert om meer rubberwood te gebruiken als ecologisch alternatief
http://www.greenlivingtips.com/articles/142/1/Sustainable-Rubberwood.html
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13. Malaysian Timber Certification Council
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14. Veel gestelde vragen en Tips
a) stockage
Stockage moet horizontaal gebeuren op een drager die het volledig pak
ondersteunt.
De panelen zijn gedroogd tot 8 %.
Automatisch zal het zeer droge paneel opnieuw omgevingsvocht uit de lucht
opnemen. Daarom proberen zo droog mogelijk te stockeren en de platen altijd
afdekken (bvb met een MDF plaat die op maat gezaagd is) om te vermijden dat
er rechtstreeks vochtige lucht aan de panelen komt.
Het is een goed idee om deze afdekplaat te markeren (vb. 33 mm erop markeren)
zodat ze permanent en alleen voor het afdekken van dit pallet dient en herplaatst
wordt, telkens panelen weggenomen worden.
b) naschuren
De panelen zijn standaard geschuurd met korrel 180 G, bovenzijde en onderzijde.
Desondanks bevelen wij aan om niet rechtstreeks op de panelen te vernissen,
maar lichtjes na te schuren, om kleurfoutjes te vermijden (bvb op plaatsen waar
panelen over elkaar schoven of waar toevallige lijmresten overbleven).
c) Welke lijm wordt er gebruikt ?
De lijm is uiteraard zeer belangrijk.
Voor onze panelen wordt enkel lijm gebruikt van Akzo Nobel, die ingevoerd wordt
uit Zweden. We gebruiken geen goedkope Aziatische lijm.
Technische fiche op eenvoudig verzoek.
Zie ook onder punt "4. Stabiliteit van de verlijming" op pagina 12.
d) kleuren / vernissen
Het gaat om massief hout., dus moeten altijd beide zijden volledig en gelijk
behandeld worden om vervorming te vermijden.
Het mooiste resultaat krijgt u als u eerst een poriën vuller met kleur aanbrengt.
Dit geeft uw gewenste tint van kers, eiken, cérusé, wengé, enz en laat toch mooi
de houtstructuur zichtbaar.
Daarna de normale beschermingslagen afhankelijk van de toepassing..
Rubberwood laat zich gemakkelijk kleuren. We hebben prachtige kleurstalen ter
beschikking om u de mogelijkheden te tonen.
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e) is een vingerlas even sterk als hout ?
Door aanbrengen van de vingerlas wordt het lijmoppervlak vele malen vergroot.
Hierdoor is de verbinding niet meer het kwetsbaarste onderdeel. De verbinding is
bij alle houtsoorten sterker dan het hout zelf : gevingerlast hout is sterker dan
hout. Bovendien is gevingerlast hout rechter en heeft het minder neiging tot
trekken.
f) waarom bestaat rubberwood nog maar zo lang ?
In de plantages kapt men al honderd jaar Rubberwood bomen als ze geen latex
meer afgeven, maar het hout op zich bewaart niet. Na enkele dagen krijgen we
verblauwing en komt er worm in het hout. Daarom werden gedurende tientallen
jaren de plantages gewoon platgebrand.
De regering van Zuid-Oost Azië heeft in de jaren '80 massaal geïnvesteerd in
onderzoek om dit mooie waardevolle hout toch te kunnen gebruiken. Er werd een
methode op punt gesteld waarbij het hout in een autoclaaf onder druk
geïmpregneerd werd. Dit verzekert een permanente bescherming voor het hout.
Merk op : deze behandeling moet binnen de week na het vellen van de stammen.
g) komt er worm in rubberwood ?
Nee.
De apparatuur voor behandeling (autoclaaf, producten, …) is duur en enkel de
grotere zagerijen hebben de nodige installaties. Veel kleinere zagerijtjes brengen
er daarom hun gezaagd hout om "in onderaanneming" behandeld te worden.
Soms blijft het hout te lang staan, soms wordt voorrang gegeven aan de eigen
productie, enz … Te late behandeling kan problemen geven.
Een ander, meer voorkomend probleem is dat kleinere zagerijen hun gezaagd
hout gewoon dompelen in een bad met dezelfde producten ("dipping"). Dit is
natuurlijk veel goedkoper maar geeft geen permanente bescherming. Enkel de
buitenkant is behandeld ! Hier is er zeer groot risico dat er na enkele jaren worm
in het hout komt. In België is er zo een enorm probleem (100den m3) geweest
met verlijmde blokken voor de zetelindustrie. De oorzaak van de problemen is
echter goed gekend !
Uiteraard oefenen wij absolute controle uit op de correcte en tijdige behandeling.
Met meer dan 3500 m3 permanente voorraad en de verkochte volumes …
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15) Voorbeelden van realisaties
alles 100 % rubberwood panelen
a) trappen
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b) treden op metalen trappen

c) meubelen : slaapkamers, eetkamers, kasten
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d) horeca-inrichting

27

28

e) Keukenbladen

f) maatwerk / kasten

Op de website kunt u op
de foto‟s klikken voor
grotere foto‟s
Wij wensen u veel
succes.
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16) Voorschrijft voor architecten
Tekst over te nemen als voorschrift

Houtsoort : Rubberwood
Ecologisch hout, afkomstig van plantages, vriendelijk voor het milieu
Kwaliteit : SUPERIOR
Enkel lichte kleur , geen rode of donkere kleuren
Selectie AA : strenge sortering op structuur en kwaliteit op beide zijden
Ovengedroogd 10% (+/- 2%) - 3 keer gedroogd
Lijm Akzo Nobel, watervaste D4 verlijming
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Bezoek ons : www.dbhardwoods.com
Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet ons te contacteren :
db hardwoods NV
Roeselarestraat 154
8880 Rollegem-Kapelle
tel 056 50 3071
fax 056 50 3981
e-mail : info@dbhardwoods
web : www.dbhardwoods.com of : www.rubberwood.info
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AANVRAAGFORMULIER

KOPIËREN, INVULLEN EN
FAXEN NAAR 056 50 39 81

0 Bel mij vrijblijvend om samen de mogelijkheden voor mijn bedrijf te
bespreken
0 Ik wens vrijblijvende offerte voor :
panelen

15 mm
18 mm
18 mm
22 mm
30 mm
30 mm
30 mm
33 mm
40 mm
40 mm
44 mm
56 mm

1m10 x 4m50
1m10 x 4m50
1m21 x 4m50
1m10 x 4m50
0m60 x 4500
0m71-0m81-1m21 x 3m65
1m21 x 4m50
0m60 - 1m10 x 4m50
0m65-1m10 x 4m50
0m65 x 5m10
1m10 x 4m50
0m65 x 4m50

Hoeveelheid
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………

palen

70x70
85x85

lengte 4m00
lengte 4m00

………
………

ander :

…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

Naam bedrijf :
……………………………………………….
Sector / Activiteit : ……………………………………………….
Adres :
……………………………………………….
……………………………………………….
Website :
……………………………………………….
Persoon te contacteren : Dhr / Mevr. …………………………...
Telefoon : …………………….
Fax : …………………………
E-mail :

……………………………………………………….
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Uw notities :
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db hardwoods heeft een permanente voorraad van ca 15.000 m3 gezaagd loofhout.
Specialiteit : Productie van massieve panelen in hardhout
- Rubberwood panelen met vingerlas
- Beuken panelen met vingerlas
- Beuken panelen zonder vingerlas (tot 4m50)
- Eik panelen met vingerlas
3 stapelplaatsen :
1) Rollegem-Kapelle :
(West-Vlaanderen)
Oppervlakte : 45.000 m2
Waarvan 15.000 m2 gesloten hangars

2) Maasmechelen :
(Limburg)
Oppervlakte : 20.000 m2
Geventileerde en gesloten loodsen
- Stockage en drogen
van hout in optimale
omstandigheden
- Loondrogen voor derden
3) Antwerpen Haven :
Stockage
Receptie van containers
Rechtstreekse levering naar
alle Europese landen

Uw verdeler :

1208
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