MONOLITHISCH
ECOLOGISCH
LANGE LEVENSDUUR

naar het nieuws
naar de downloads
naar de bestekteksten
NIEUW: direct en snel via
www.mercom.nl

referentiefoto's

Duitsland, Halle/Saale: Basisschool met AMROC-Color Finish-gevel

Estland: Studentenhuisvesting met AMROC-Granit gevel

Duitsland: AMROC-Color Finish (gevelelementen)

Nederland: AMROC-Panel B1 ongeschuurd, decoratief beschilderd

Denemarken: Windsheet, AMROC-Panel B1 (ongeschuurd)

Spanje: Bekleding met AMROC-Panel B1 (ongeschuurd)

AMROC-Panel —de monolithische , cementgebonden houtvezelplaat

Mo|no|li|thisch, Grieks, uit een niet scheidbare eenheid bestaande
Uit meerdere lagen bestaande cementgebonden houtvezelplaten hebben de neiging, vooral onder effect van vocht, tot
delamineren, met andere woorden: de lagen kunnen van elkaar los komen. Als enige fabrikant zijn wij in staat een
monolithische en derhalve niet delaminerende, cementgebonden houtvezelplaat te produceren. Voor vrijwel elke
toepassing buiten en binnen met wisselende luchtvochtigheden, biedt AMROC panel zo een grote mate van zekerheid
qua constructie.
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De producten in deze brochure zijn vermeld in de oorspronkelijke fabrieksbenaming!
1.
1.1

Inleiding
Over ons

De onderneming AMROC Baustoffe GmbH werd op 1
december 1997 opgericht. Het kantoor van de firma en
de productievestiging bevinden zich in het
verkeergunstig gelegen noorden van Magdeburg, op
2,5 km van de BAB 2 Berlijn-Hannover, aan haven I van
de industriehaven.
Op de productielocatie, in een hallencomplex van
16.000 m², worden onze cementgebonden
houtenvezelplaten met de hoogste kwaliteit
geproduceerd.
De externe controle en het interne
kwaliteitsmanagementsysteem garanderen een steeds
gelijkblijvende, hoge kwaliteit van onze producten.

Deel van de AMROC-productie-installatie

AMROC Baustoffe GmbH levert aan meer dan 200
klanten in 25 landen. Handelaren, importeurs en
verwerkers in Duitsland, Scandinavië, de BENELUX,
Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Italië, Engeland, de
USA en in de Stille Zuidzee, in Nieuw-Zeeland en
Australië weten de productkwaliteit, de leverservice en
de betrouwbaarheid van de firma AMROC te
waarderen.
AMROC Baustoffe GmbH werkt constant aan
productontwikkeling en nieuwe technische oplossingen
voor de toepassing van onze producten.
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1.2

Productbeschrijving

AMROC-cementgebonden houtvezelplaten
...zijn veelzijdig te gebruiken bouwplaten met een glad
en hard oppervlak, welke brandwerendheid en
geluidsisolatie evenals eisen aan de vochtbescherming
combineren.
...worden gemaakt van dennenhoutspaanders en
Portlandcement, in combinatie met minerale
toevoegingen en water.
In een speciaal procedé worden de grondstoffen
gemengd, gestrooid en onder hoge druk geperst. Na
de rijpingsopslag en droging worden de platen gezaagd
aan de standaard plaatmaten.
Op aanvraag kunnen de platen op maat gezaagd en/of
geschuurd worden, diverse kantenprofileringen
worden aangebracht, en worden voorzien van een
grondlaag.
...bevatten geen formaldehyde, geen andere giftige of
schadelijke stoffen en zijn bestand tegen knaagdieren,
schimmelvorming en termieten.
...kunnen met hardmetalen gereedschap goed
bewerkt, gezaagd, geboord en gefreesd worden. De
bevestiging kan met schroeven, nagels, nieten of d.m.v.
lijmen gebeuren.
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...kunnen gebruikt worden voor nieuwbouw en
renovatie, in de industriebouw, in commerciële
gebouwen, stallenbouw, unitbouw en in de constructie
van prefab woningen.
...zijn bestendig tegen weer en vorst, tegen verrotting
en dierlijke afscheidingen.
...kunnen zeer goed gebruikt worden voor:
- gevelbekleding en buitenplafonds
- houtskeletbouw
- vloeren en daken
- binnenwanden en -plafonds
- scheidingswanden in draagconstructies
- wanden en vloeren van vochtige ruimtes
- brandwerende constructies
- akoestische constructies
- bekistingsystemen
- sporthallen e.d. (balwerpveiligheid)

1.3

Algemene informatie

AMROC-Panel wordt af fabriek met een gemiddelde
vochtigheid van 9 ±3% geleverd. Opslag tot aan
levering en eventuele bewerkingen dienen in een
droge omgeving plaats te vinden. Gebeurt dit niet en
de platen nemen ontoelaatbaar veel vocht op, dan kan
dit leiden tot problemen met voegen en/of de
bevestigingsmiddelen, dan wel de op de bouw
aangebrachte afwerklaag.
AMROC-Panel mag daar gebruikt worden, waar het
gebruik van platen van de houtmateriaalklassen 20,
100 en 100 G - “overeenkomstig DIN 68800
houtbescherming; Preventieve constructieve
maatregelen in de houtconstructie“- toegestaan is.
Bij de afwerking in buitentoepassingen en de
afwerking van wanden in zones met directe
vochtbelasting van de oppervlakken moet, rekening
houdend met de dampdiffusieverhoudingen in de
wand, de norm DIN 68880 gevolgd worden.
Voor alle buitentoepassingen en wandbeplating (tenzij
speciale eisen een geschuurd oppervlak vereisen)
wordt AMROC Panel met het ongeschuurd, pers-glad
oppervlak aanbevolen.

Geschuurde platen, waarbij de houtspaanders direct
aan het oppervlak zichtbaar zijn, worden in de regel
alleen in droge binnen-toepassingen van vloeren en
wanden (vanwege de exactere dikte) en in speciale
situaties gebruikt.
Wordt, om decoratieve redenen bij b.v. binnentoepassingen, een geschuurd en kleurloos gelakt
oppervlak als blijvend zichtvlak gevraagd, dan moet dit
bij de bestelling vermeld worden.
AMROC-Panel heeft als eenlaags plaat een bijzonder
hoogwaardige materiaalopbouw, welke hoge
schroefuittrekwaarden kent en welke, ook bij sterke
vocht- en temperatuurschommelingen, niet
delamineert.
Samen met de schimmel- en termietbestendigheid
vormt AMROC-Panel daarmee ook voor tropische
gebieden een ideaal bouwproduct.
AMROC-Panel is getest: Restmateriaal kan naar gewone
stortplaatsen afgevoerd worden.
Dankzij uitstekende keurings- en testresultaten is
AMROC Baustoffe GmbH voor het product AMROCPanel door het gerenommeerde Institut für Baubiologie
Rosenheim GmbH met het IBR-keuringscertificaat
onderscheiden.

Denemarken: Gevels met AMROC-Rustikal
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2.
2.1

Technische gegevens
AMROC-Panel B-s1,d0

De volgende gegevens zijn ook geldig voor AMROCRustikal en AMROC-Color grundiert.
AMROC-Rustikal is alleen verkrijgbaar in een breedte
van 1.100 mm!

2.1.1

Levereenheden

Netto plaatafmetingen:
3.100 x 1.250 mm
= 3,875 m²
2.600 x 1.250 mm
= 3,25 m²
1.250 x 625 mm
= 0,78 m²

AMROC-Panel B1, leverbaar van 8 tot 28mm
(ongeschuurd boven, geschuurd onder)

Verpackungseinheiten standaard
Verpakkingseenheden
Großformatplaten
dikte in mm

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

gewicht in Kg/m²

11

13

16

18

21

23

26

29

31

34

36

3.100 x 1.250 mm (Standaard paletten wegen ca. 2000Kg)
gewicht per plaat
in Kg

41

51

61

71

81

91

101

111

121

131

141

m² per palet

193

155

128

108

97

85

77

70

62

58

54

stuks per palet

50

40

33

28

25

22

20

18

16

15

14

2.600 x 1.250 mm (Standaard paletten wegen ca. 2000Kg)
gewicht per plaat
in Kg

34

42

51

59

68

76

85

93

101

110

118

m² per palet

195

156

130

110

97

85

78

71

65

58

55

stuks per palet

60

48

40

34

30

26

24

22

20

18

17

dikte in mm

16

18

20

22

24

26

gewicht in Kg/m²

21

23

26

29

31

34

Verpakkingseenheden vloerplaten

1.250 x 625 mm vloerplaten
gewicht per plaat
in Kg

16

18

20

22

24

26

m² per palet

19

19

19

19

15

15

stuks per palet

25

25

25

25

20

20
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2.1.2

Technische gegevens AMROC-Panel overeenkomstig DIN EN 13986*
*de geldige DoP vindt u op www.info.amroc.de

Eigenschap
Densiteit

Testmethode
EN 323

Kg/m³

min. 1.250

Buigtreksterkte

N/mm²

9 (8-28 mm)

Buig-elasticiteitsmodulus

EN 310
EN 310

N/mm²

Klasse 1 : 4.500

Dwarstrekweerstand

EN 319

N/mm²

0,5

Dwarstrekweerstand na cyclustest

EN 319 en 321

N/mm²

0,3

Diktezwelling na 24h onderdompeling

EN 317

%

1,5

Diktezwelling na cyclustest

EN 317 en 321

%

1,5

2.1.3

Eenheid

Eis (voor alle dikten)

Voor DoP bijkomend gekeurde waarden

Vochtigheid (af fabriek):

ca. 9% ± 3%

Druksterkte:

13,2N/mm² (karakteristieke weerstandswaarde)

Warmtegeleidingscoëfficiënt:

ΛR = 0,35W/mK ((rekenwaarden volgens toelating)

Waterdampdoorlaatbaarheid:

µ = 20/50

Oppervlakte-alkaliteit:

pH-waarde 11-13

Geluidsabsorptie (Luchtgeluidsisolatie)
8 mm plaatdikte
12 mm plaatdikte
16 mm plaatdikte
18 mm plaatdikte
24 mm plaatdikte
28 mm plaatdikte

Rw = 30 dB(A)
Rw = 32 dB(A)
Rw = 33 dB(A)
Rw = 34 dB(A)
Rw = 36 dB(A)
Rw = 37 dB(A)

2.2

Leveroverzicht AMROC-Panel

Platendikte ongeschuurd:
Platendikte geschuurd:
Diktetoleranties
- ongeschuurd:

- geschuurd:

8-28 mm met 2 mm oplopend
8-26 mm met 2 mm oplopend
8-12 mm
14-20 mm
vanaf 14-21 mm
8-26 mm

±
±
±
±

0,7 mm
1,0 mm
1,5 mm
0,3 mm

Standaard afmetingen:

3.100 en 2.600 x 1.250 mm (maximale lengte 3.200 op aanvraag)
1.250 x 625 mm voor vloerplaten
3.100 en 2.600 x 1.100 mm voor alle AMROC-Rustikal platen

andere afmetingen:

willekeurige rechthoekige vaste maten (op aanvraag)
Orderspecifieke variabele lengteproductie is mogelijk tussen
3.200 mm en 2.600 mm (afhankelijk van de hoeveelheid)

Lengte- en breedtetoleranties:

±5,0 mm - overeenkomstig DIN

Haaksheid:

1,0 mm over de plaatbreedte - overeenkomstig DIN
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2.3

Overzicht van mogelijke kantbewerkingen

Groef voor losse veer
minimale plaatdikte:

16 mm

Groefbreedte bij:

16 mm

3,5 of

6,5 mm

vanaf

18 mm

6,5 of

8,5 mm

De groefdiepte is variabel tot maximum 20 mm

Veer en groef - standaard
minimale plaatdikte
maximale plaatdikte

16 mm
26 mm geschuurd
28 mm ongeschuurd

Plaatdikte

Veerbreedte

Groefdiepte

tot 24 mm

6,0 mm

6,5 mm

vanaf 26mm

8,0 mm

8,5 mm

Veer en groef - halfrond (alleen mogelijk aan de lange zijden)
minimale plaatdikte:
maximale plaatdikte:

22 mm
28 mm

Liplasverbinding
minimale plaatdikte:
maximale plaatdikte:

12 mm
28 mm

Vellingkant
minimale plaatdikte:
10 mm
maximale plaatdikte:
28 mm
Rechte randhoogte:
x > 5 mm
Afschuining: α = willekeurig
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3.
3.1
3.1.1

Productoverzicht
AMROC-Panel voor buiten
AMROC-Color Grundiert (gegrond)

AMROC-Color Grundiert is de productvariant voor het
uiteindelijk aflakken door de klant. Dit kan zowel voor
als na de montage van de platen gebeuren. De
zichtzijde en diktekanten hebben een grondlaag in RAL
9010 (reinwit) en de achterzijde is afgewerkt in RAL
7035 (lichtgrijs) – niet geschikt voor zichtwerk.
Door het op het werk afwerken van de plaat, wordt
tussen de zicht- en de achterzijde een dampdiffusieevenwicht tot stand gebracht. De in de fabriek
aangebrachte grondlaag aan de zichtzijde sluit het
plaatoppervlak nog niet volledig af. Het aflakken dient
met een door de fabrikant van de verf geadviseerde
weersbestendige, water gedragen verfsysteem te
worden uitgevoerd. AMROC GmbH raadt hiervoor
uitsluitend het product Amphibolin ELF van de firma
Caparol aan.
Het afwerken van de plaat op het werk dient uiterlijk
direct na de montage, op de droge en stofvrije plaat te
geschieden.

AMROC-Color Grundiert is verder ook geschikt voor
bijvoorbeeld:
• Vloerplaten in vochtige ruimtes t.b.v. afwerking met
keramische materialen e.d.
• Wanden in vochtige ruimtes, welke met keramische
materialen afgewerkt worden.
Een eenlaags en dunnere grondlaag aan beide zijden
(grijs/grijs) is geschikt voor bepaalde toepassingen
binnenshuis, waar de dampdiffusie verlaagd dient te
worden (b.v. het leggen van vloerbedekking).
Voor gebruik buitenshuis is deze enkelvoudige
grondlaag niet geschikt!
AMROC-Color Grundiert is verkrijgbaar in de standaard
plaatafmetingen en afmetingen vanaf 12 mm.

RAL 9010

RAL 7035

Voor opslag, transport en montage van alle AMROC-Panel platen moeten de aanwijzingen op de meegeleverde
inlegvellen van de paletten strikt worden nageleefd!

Het optreden van kalkuitloging kan bij afwerking op het werk niet worden uitgesloten. Dit is geen kwaliteitsgebrek.

AMROC Color Grundiert,
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3.1.2

Gevelbekleding AMROC-Panel B1 - Betonaanzicht: licht | snel | ecologisch

Het betonaanzicht is in de moderne gevelarchitectuur
niet meer weg te denken, maar gaat altijd gepaard met
een complexe bekisting en een slechte warmteisolatie. Met AMROC-Panel B1, ongeschuurd bereikt u
dit aanzicht ook met een lichtgewicht plaat aan een
gevel met ventilatie aan de achterzijde. U maakt zo
met geringe kosten en zonder verdere afwerking een
betongevel met de beste eigenschappen:
- weers- en vorstbestendig
- niet rottend
- UV- en weersbestendig
- luchtdoorlatend
- ecologisch
- hoge geluidsisolatie door hoge dichtheid en hard
oppervlak.
Wij geven u graag advies en support bij de planning
van uw gevel. Naast de standaard plaatafmetingen
kunnen, op aanvraag voor projecten, platen ook op
maat gezaagd, bewerkt en eventueel voorgeboord
geleverd worden.
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3.1.3

AMROC-PROTECT - Dé beschermingsplaat voor uw gevel!

AMROC-PROTECT beschermt de isolatie van uw gevel
tijdens de bouwfase tegen wind en elke soort neerslag.
U kunt, als u wilt, bij de montage van de gevel dus
rustig de tijd nemen, zonder dat de isolatie of de
onderconstructie hierdoor schade oplopen.
Door de hoge weersbestendigheid van de plaat kan
deze bescherming permanent gegarandeerd worden.
Dit onderscheidt AMROC-PROTECT van alle op gips
gebaseerde oplossingen.
Door de geringe plaatdikte van slechts 8 mm is snelle
montage en probleemloos op maat maken mogelijk.
Onze plaatafmetingen zijn gebaseerd op een raster van
1250 mm. Andere plaatafmetingen zijn echter ook
mogelijk.
Een ander belangrijk voordeel is, dat AMROC-PROTECT
niet meer verwijderd hoeft te worden, omdat de plaat
rotbestendig is en achter de gevel kan blijven zitten.
Dankzij deze hoge bestendigheid is ons product
ecologisch en vrij van chemische bindmiddelen. Zo laat
u met al onze producten een groene afdruk op uw
gebouw achter!
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3.1.4

AMROC-Rustikal Outdoor

Door het contrast tussen het gekleurde cement en de
geschuurde houtspaanders ontstaat een zeer
interessant en levendig oppervlak. Dit aanzicht is niet
alleen geschikt voor decoratieve binnenwanden, maar
ook voor kwalitatieve gevels. Wij bieden dit product
aan de kleuren antraciet, barnsteen, naturel en
steenrood aan.
Het oppervlak verweert gelijkmatig en verandert zo
constant. Deze verandering van het oppervlak heeft
geen invloed op de technische eigenschappen van de
plaat. Vooral in Scandinavië is het niet gecoate en
mede-verouderende oppervlak zeer populair.

AMROC-Rustikal is:
- weers- en vorstbestendig, rotvrij
- bestand tegen de weersomstandigheden
- ecologisch
- montagevriendelijk
Verkrijgbaar in de kleuren antraciet, barnsteen, natuur
en steenrood. De maximale breedte van de platen
bedraagt is 1.100mm. Op aanvraag is ook maatwerk
mogelijk.

AMROC-Rustikal antraciet: Gevelbekleding
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3.2
3.2.1

Montage van AMROC-Panel in buitentoepassingen
Bevestiging van gevelpanelen

Bevestigingsschema voor niet-dragende en niet stijve
toepassingen, b.v. voor gevel- of wandafwerking met
standaard plaatafmetingen. Bij horizontale montage van
de platen dienen de randafstanden dienovereenkomstig
veranderd worden.

b

a

c

b

a1

b

Bevestigingsafstanden
(mm)
a

a1

b

c

b

Plaatdikte
(mm)

c

Bevestigingsmiddel

Nagels, Nieten

10 - 20

25

35

100

300

Schroeven

8 - 12

20

30

200

400

14 - 20

25

35

300

500

22 - 30

25

35

400

500

Bevestigingsschema voor niet-dragende en niet stijve toepassingen van algemene aard, b.v. voor buitenwanden.

1250

1250

Plaatdikte 12-16 mm
75

74

Plaatdikte 10 mm

590

3100

400 mm
492 mm

Verdeling:
-horizontal
-verticaal

600 mm
590 mm

75

Verdeling:
-horizontal
-verticaal

Bevestigingsafstanden:
Randafstand:
-horizontaal 25 mm
-verticaal
75 mm

74

492

3100

Bevestigingsafstanden:
Randafstand:
-horizontaal 25 mm
-verticaal
74 mm

400

600

25

25
1250

1250

76
612

400 mm
490 mm

Bevestigingsafstanden:
Randafstand:
-horizontaal 25 mm
-vertikal
76 mm
Verdeling:
-horizontaal
-verticaal

600 mm
612 mm

76

Verdeling:
-horizontaal
-verticaal

2600

490

2600

Bevestigingsafstanden:
Randafstand:
-horizontaal 25 mm
-verticaal
75 mm

400
25

600

25
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Geventileerde gevel

Verder moet de montage met stootvoegen tussen 5-10
mm worden uitgevoerd.

Voor de ventilatie aan de achterzijde van de plaat
adviseren wij een luchtspouw van 40 mm, echter
minimaal 30 mm, aan te houden. De stootvoegen
tussen de platen moeten altijd op het regelwerk liggen.

3.2.2

Als bescherming voor de isolatie en achterconstructie
raden wij het gebruik van een beschermingsplaat van 8
mm aan. Bij alle ventilatie- en andere openingen
moeten ventilatieroosters worden aangebracht.

Mogelijkheden voor voeg- en kantenafwerking

Er zijn veel mogelijkheden voor de voeg- en
kantenafwerking. Enkele courante voorbeelden zijn
hieronder weergegeven:

H-profiel afdekking

Losse veer (vanaf 16mm)

gesloten stootvoeg

Stompe stoot

Dop-profiel afdekking

Afgeschuinde kant

Liplas (vanaf 12mm)
(op de vloer)

T-profiel

veer en + groef (vanaf 18mm)
(op de vloer)

Verjongde kant

De volgende voorbeelden zijn voor een afdekkende voegenafdekking

Metaalveer

Omega-rail

Deklijst

Geprofileerde kanten worden voornamelijk bij toepassingen binnen gebruikt, bijvoorbeeld als vloer met veer en groef
en bij wanden in vochtige ruimtes, welke afgewerkt worden met keramische materialen (groef met losse veer).
Van doorslaggevend belang voor de keuze van de kant- of voegafwerking zijn altijd de omstandigheden binnen of
buiten, echter in het bijzonder de belasting door vocht.
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3.3
3.3.1

AMROC-Panel voor binnen
AMROC-Rustikal (Rustiek)

AMROC-Rustikal is een door en door gekleurde plaat,
welke altijd in geschuurde uitvoering voor de
decoratieve binnen-afwerking, b.v. voor wanden,
plafonds en vloeren, gebruikt wordt.
AMROC-Rustikal is verkrijgbaar in de kleuren antraciet,
barnsteen, naturel en steenrood.
AMROC-Rustikal heeft dezelfde technische
eigenschappen als de standaard AMROC-Panel B1 plaat.
Op het gebied van de afwerking van wanden en
plafonds in nieuwbouw, bij beurzen en exposities,
evenals bij de renovatie van bestaande gebouwen, biedt
AMROC-Rustikal op architectonisch gebied een statisch
hoogwaardig en decoratief product met uitstekende
eigenschappen. Zo ontstaat een veelzijdig gamma van
toepassingsmogelijkheden.

Wand: AMROC-Rustikal tegelrood
onderste deel van de wand: AMROC-Rustikal antraciet

Voor toepassing als vloer is AMROC-Rustikal, voor
blijvend zichtwerk, ook bijzonder geschikt. Bij deze
toepassing moeten de platen op het werk met een
krasvaste, transparante coating worden afgewerkt.
(Zoals b.v. Capadur - Parket en zegellak van de firma
Carapol).
Opmerking: AMROC-Rustikal is alleen verkrijgbaar in de
breedte 1.100 mm of als vloerplaten. De minimale
afnamehoeveelheid is 150 m² per productie.

Denemarken: Wandafwerking met
AMROC-Rustikal antraciet

Taiwan: Wandafwerking met
AMROC-Rustikal antraciet

Beursvloer met
AMROC-Rustikal antraciet/steenrood
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3.3.2

AMROC-Akustik (Akoestiek)

AMROC-Akustik B1 (ongeschuurd)

AMROC-Rustikal Akustik anthraciet

De laatste jaren is de vraag naar platen met een hoge
geluidsabsorptie voor de binnenafwerking en
beursbouw meer en meer gestegen.

AMROC-Rustikal Akustik steenrood

Voor afwerking op het werk raden wij Capadur parketlak
van de firma Caparol aan.

Hiervoor leveren wij fabrieksmatig geperforeerde platen
in vier verschillende standaard, perforaties. U heeft de
keuze uit een raster van 32 x 32 mm met een boring
8 of 10 mm en een raster van 16 x 16 mm met een
boring 6 of 8 mm.
Deze platen kunnen in grijze betonlook of door en door
gekleurd in naturel, barnsteen, steenrood of antraciet
geleverd worden en voldoen daarbij aan
brandwerendheidsklasse B-s1,d0 overeenkomstig EN.

Wandafwerking met AMROC-Akustik naturel (boven) /
Amroc-Rustikal antraciet (beneden)
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Wandafwerking met AMROC-Akustik antraciet

3.3.3

AMROC-Verlegeplatte (Vloerplaat)

De AMROC-Verlegeplatte voldoet aan hoge eisen en
onderscheidt zich qua loopcomfort, drukbestendigheid
en geluidsisolatie.
Deze “eenmansplaat” heeft de afmeting 1.250 x 625mm
werkend, is aan beide zijden geschuurd en is rondom
voorzien van veer en groef.
De platen kunnen als “zwevende vloer” gebruikt
worden, waarbij de platen altijd in de groef verlijmd
moeten worden. Een vilten of soortgelijke ondergrond
voor contactgeluidsisolatie, verhoogt het loopcomfort.
Een andere toepassing is bij renovaties, waarbij de
montage op een balklaag plaatsvindt.

In de praktijk verstrijken vanaf het leggen van de platen
tot het aanbrengen van de afwerking dikwijls meerdere
weken. Dit heeft een eenzijdig uitdrogen van de platen
tot gevolg, waardoor de platen kunnen gaan schotelen.
Om dit tegen te gaan moet de vloer tot het aanbrengen
van de afwerking met folie afgedekt worden.
Het gebruik van, in de fabriek, aan beide zijden met
grondlaag uitgeruste platen (grijs/ grijs) sluit dit
probleem uit.
Wij adviseren daarom het gebruik van de in de fabriek
met grondlaag voorziene vloerplaten AMROC-Color
Grundiert aan. Alleen daardoor worden de
noodzakelijke verwerkingseisen, ook met betrekking tot
een daaropvolgende afwerking met keramische of
andere materialen, bereikt.
Zie in dit verband de adviezen voor de verwerking van
verschillende afwerking in punt 4.6!

Ook hierbij moeten de platen altijd in de groef verlijmd
en bovendien met schroeven op de balklaag bevestigd
worden. Daarbij dient gecontroleerd te worden, dat er
geen voegen vrij tussen twee balken liggen.
Bij montage op een balklaag wordt de noodzakelijke
plaatdikte berekend aan de hand van de beoogde
verkeerslast en de h.o.h.-afstand van de ondersteuning,
rekening houdend met de gevraagde veiligheidseisen.
Dit dient door een constructeur berekend te worden.
In wanden volstaat in de regel een uitzettingsvoeg van
ongeveer 10-15 mm. Bij ruimtes, met lengtes en/of
breedtes groter dan 6 m is een extra dilatatie
noodzakelijk. Hier moet bovendien rekening gehouden
worden met de montagerichtlijnen volgens DIN.

Leveringsmogelijkheden AMROC-Verlegeplatte
dikte in
mm

Kg/m²

Kg/
stuk

stuk/
palet

m²/
palet

Kg/
palet

16

20,8

16,3

25

19,5

440

18

23,4

18,3

25

19,5

470

20

26,0

20,3

25

19,5

520

22

28,6

22,3

25

19,5

570

24

31,2

24,4

20

15,6

500

26

33,8

26,4

20

15,6

540

Op aanvraag zijn ook andere afmetingen en/of
ongeschuurde vloerplaten mogelijk!
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4.
4.1

Verwerking en bevestiging
Algemene bewerking

AMROC-Panel platen moeten met hard metalen
gereedschappen (WIDIA) bewerkt worden. Een
stofafzuiging wordt aanbevolen wanneer tijdens de
bewerking, bijvoorbeeld in gesloten ruimtes,
stofbelasting optreedt. Hiervoor zijn alle gangbare
bewerkingsapparaten geschikt.

4.1.1

Zagen

Bij het gebruik van professionele, verticale/horizontale
zaagmachines, zoals b.v. in zagerijen, moet een zaagblad
met 48-72 tanden en een diameter van 250-400 mm
gebruikt worden.
Wordt met handcirkelzagen gewerkt, dan moet hiervoor
een toerental tussen 3.000-4.000 rmp gekozen worden.
De diameter van het zaagblad moet tussen 250-400 mm
liggen. Het aantal tanden is afhankelijk van de
plaatdikte:
- bij plaatdikten tot 12 mm:
48-72 tanden
- bij plaatdikten van 12 mm en groter: 36-60 tanden

4.1.2

Frezen, boren, schuren

Bij het frezen kunnen gangbare, met hard metaal
uitgeruste gereedschappen gebruikt worden. Hier geldt,
hoe hoger het toerental, des te strakker de gefreesde
kant.
In de regel geldt bij het boren, dat zonder het
slagboormechanisme geboord wordt. Voor individuele
gaten kunnen Hs-boren gebruikt worden. In
timmerfabrieken e.d. worden echter met hard metaal
uitgeruste boren gebruikt. Het gebruik van een
centreerpin resulteert in precies op maat gemaakte
boringen.
Indien de platen nog geschuurd moeten worden, kan dit
met een normale vlakschuurmachine of
handpalmschuurmachine gebeuren. Wordt er binnen
geschuurd, dan wordt het gebruik van een afzuiging
aanbevolen.
Dezelfde bewerkingsadviezen gelden ook voor AMROC Rustikal en AMROC-Color Grundiert.

Om een strakke zaagkant te krijgen, moet het zaagblad
aan de onderzijde van de plaat zo weinig mogelijk
uitsteken. Wordt met tafelcirkelzagen zonder
opdeelinrichting gewerkt, dan moet het uitstekende deel
van het zaagblad eveneens zo klein mogelijk gehouden
worden. Voor rondingen en inkepingen zijn
decoupeerzagen geschikt.

Deel van onze eigen schuurmachine
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4.2

Soorten bevestigingen

In principe zijn de bij de gewone houtspaanplaten
gebruikte bevestigingsmiddelen geschikt.
Worden de platen met nagels of nieten bevestigd, dan
moet gecontroleerd worden of de platen strak op de
onderconstructie liggen. Verder moeten bij
buitentoepassingen en in vochtige ruimtes RVSbevestigingsmiddelen gebruikt worden. Er moet
gecontroleerd worden of de voegen van de platen niet
vrij tussen twee regels aangebracht zijn.

4.2.1

Nagels

4.2.3

Schroeven

Bij montage middels schroeven moeten schroeven
volgens DIN 1052 gebruikt worden. Daarbij moeten de
platen met minstens het 1,2-voudige van de
schroefdiameter worden voorgeboord.
Monteren met schroeven met verzonken kop,
afhankelijk van de onderconstructie, laten slechts een
zeer geringe mogelijkheid tot werken van de platen bij
vochtigheidsveranderingen toe. Daarom is het gebruik
van deze schroeven niet aan te bevelen. De bevestiging
met gevelschroeven met platte koppen maakt een
spanningsvrije montage en het opvangen van
uitzettings- en krimpbewegingen (boring >
schroefschacht) mogelijk.

Bij bevestiging met nagels adviseren wij de platen met
het 0,8-voudige van de nageldiameter voor te boren. De
plaatdikte moet minstens de viervoudige diameter van
de nagel bedragen. Voor dit soort montage moeten
speciale nagels, overeenkomstig DIN 1052, gebruikt
worden.

4.2.2

Nieten

Een kostenbesparende montagewijze is de montage met
nieten. In het bijzonder bij industriële toepassingen
wordt montage met nieten met behulp van elektrische
of pneumatische apparaten als duurzame bevestiging
gebruikt. Hier dient gecontroleerd te worden dat de
nieten onder een hoek van 30° t.o.v. de plaatzijde
ingedreven worden. Met hars bewerkte nieten zijn zeer
waardevol gebleken. Deze moeten overeenkomstig DIN
1052 een draaddiameter van dn ≥ 1,8mm hebben. De
aanbevolen dikte van de platen hiervoor bedraagt
10-20mm.

4.2.4. Achterconstructie
Wij adviseren bij buitentoepassingen en hsb-elementen
montage op een houten achterconstructie. Een
montage op een stalen achterconstructie is in principe
mogelijk. Wij willen u er echter op wijzen, dat metaal bij
hoge temperaturen aan gevels sterk uitzet en dat dit tot
aanzienlijke werkingen van en dien ten gevolge ook tot
scheuren in de plaat kan leiden. De montage van de
platen op aluminium profielen in een buitentoepassing
moet absoluut vermeden worden.

Bij rondlopende gevels met een diameter groter dan 8m moet de stabiliteit van de bevestiging apart berekend worden!
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4.3
4.3.1

Stootvoegen
Aanbrengen en uitvoering

Omdat AMROC-Panel, zoals elk houtmateriaal, bij
vochtigheidsverandering een uitzettings-/ krimpgedrag
vertoont, komt het tot werking bij de stootvoegen.
In principe geldt: het aanbrengen van veel stootvoegen
(klein plaatformaat) leidt tot een geringere werking, het
aanbrengen van minder stootvoegen (groter
plaatformaat) leidt tot een grotere werking bij deze
voegen.
Deze werking moet bij de bevestiging en/of in de
stootvoeg opgevangen worden. In de loop van de tijd is
een tendens tot krimp van de plaat zichtbaar. Hiermee
moet vooral bij de uitvoering van gesloten stootvoegen
rekening gehouden worden, zodat scheurvorming in de
voegvuller of de afwerking vermeden wordt.

Voor het afdichten van stootvoegen moeten elastische,
alkalibestendige voegvullers gebruikt worden!

4.3.2
Waar het totale aanzicht van de gevel het toelaat, vormt
de niet gesloten, zichtbare stootvoeg altijd de technisch
meest eenvoudige en veilige oplossing. Hierbij moet
rekening worden gehouden met de afdichting van de
onderconstructie. In principe is een voegbreedte van 5
mm technisch voldoende. Esthetische redenen over het
aanzicht en/of het gebruik van profielen kunnen echter
een grotere voegbreedte vereisen.
De breedte van een gesloten, zichtbare stootvoeg (bij
rechte zaagkanten) moet 10 mm bedragen, zodat bij het
opvangen van de plaatwerking voldoende elastische
voegmassa opgenomen kan worden. Belangrijk: de
voegmassa mag zich alleen aan de diktekanten hechten
en niet aan de onderconstructie om de elasticiteit van
de voegmassa niet te beperken.

Voegvullers in droge ruimtes

Geschikt zijn eencomponent-dispersie-acryl-voegvullers
met een toegestane maximale vervorming van 20%.

4.3.3

Gebruik bij gevels en in vochtige ruimtes

Geschikt zijn eencomponent-silicone- of polyurethaanvoegvullers met een toegestane maximale vervorming
van 25%.
4.4

Plamuur

Aanbevolen wordt het gebruik van kunsthars-dispersieplamuur voor egalisatiewerken in kleine ruimtes.

Een in de praktijk toegepaste oplossing voor de opname
van de voegmassa zijn afgeschuinde diktekanten,
waarbij ongeveer 50-70% van de plaatdikte afgeschuind
is. De voegbreedte in het achterste, rechte deel is hier
met 5mm voldoende.

Tip: De uitvoering met afgeschuinde zaagkanten bij niet gesloten, zichtbare voeg, kan ook optisch zeer effectief zijn.
Bij alle toepassingen steeds de richtlijnen van de fabrikant volgen!
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4.5
4.5.1

Lijmen
Algemene informatie

De gebruikte lijmen moeten, afgestemd op de pHwaarde 11-13 van het AMROC-Panel, alkalibestendig
zijn. Voor hoogwaardige lijmverbindingen is AMROCPanel met een geschuurd oppervlak het meest geschikt.
Bij het aanbrengen van een eenzijdige afwerking
middels verlijming moet aan de achterzijde een qua
werking gelijkwaardige tegenlaag worden aangebracht,
omdat de eenzijdige afwerking anders tot de vervorming
van de plaat kan leiden.

4.5.2

Gebruik en kleefstoftype

Te gebruiken lijmen bij volvlaks verlijming van
keramische materialen op AMROC Panel:
- Reactiehars-lijm op basis van polyurethaan of
epoxyhars
- In droge ruimtes en bij kleinere paneelafmetingen is
ook het gebruik van een dispersielijm mogelijk
Wordt de binnenzijde van de ruimte volledig met
keramische materialen bekleed – b.v. in laboratoria en
sanitaire ruimtes -, zodat aan de binnenzijde een
dampdiffusieblokkering ontstaat, dan moet de
achterzijde van de AMROC-Panel panelen afgedicht zijn.
Zonder afdichting van de achterzijde van de plaat kan
condensatievocht in de platen dringen en tot
vervorming leiden. Deze werking kan eveneens
ontstaan, wanneer de achterzijde van de plaat eenzijdig
uitdroogt. Ook hier is een afdichting van de achterzijde
van de plaat nodig.
Bij verlijming op zwevend gelegde vloeren wordt de
AMROC-Color Grundiert plaat aanbevolen om het
eenzijdig indringing van vocht, en de daardoor mogelijke
vervorming, te verhinderen.
Opmerking: Platen met een geschuurd oppervlak
kunnen vocht gemakkelijker absorberen.
Bij wandafwerking moet altijd AMROC-Color Grundiert
met veer en groef gebruikt worden, waarbij de platen in
de groef verlijmd dienen te worden.

Te gebruiken lijm bij volledige verlijming van de
AMROC-Panel panelen:
1. op elkaar:
- in droge ruimtes: dispersielijm,
b.v. Ponal //Super 3 (Henkel Bautechnik)
- in natte ruimtes: een-componentpolyurethaan-lijm 1K-PUR-lijm
2. met bekledingsmaterialen:
- fineerlijm, folielijm
3. met vloerbedeking of parket:
- kunstharsdispersielijm

Bij alle bovenstaande toepassingen steeds de richtlijnen
van de lijmfabrikant volgen!

4.6
4.6.1

Schilderen/ afwerking in kleur door de klant
Algemene gegevens

Het schilderen/afwerken in kleur van AMROC-Panel op
het werk is in de regel gewoon mogelijk. Naast het
esthetische aanzicht, vindt een afwerking in kleur ook
altijd plaats om bouwfysische redenen, nl. als
bescherming tegen vochtopname. Hoewel AMROCPanel ook zonder kleurcoating weers- en rotbestendig is,
gaat het toch om een materiaal met hout. Daardoor
komt het bij verandering van de luchtvochtigheid of bij
directe inwerking van vocht (b.v. aan de gevel) in geringe
mate tot uitzetting en krimp in de lengte en de breedte
van de plaat. In deze situatie moeten altijd de
technische adviezen van de platen, de lijm en
afwerkingsmaterialen worden nageleefd.
Vakkundig schilderen/afwerken reduceert het
uitzettings- / krimpgedrag, omdat er in dat geval sprake
is van een geringere vochtopname. Afhankelijk van het
type coating kan dit dan ook in grote mate voorkomen
worden. Aan de gevel, de zone met de hoogste
klimaatbelasting, moet daarom altijd een effectieve
coating toegepast worden.
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4.6.2
Een afwerking op kleur aan slechts één zijde van de
plaat, verstoort het evenwicht qua dampdiffusie tussen
de voor- en achterzijde van de plaat, wat tot vervorming
van de plaat zal leiden. De achterzijde moet daarom
gelijkwaardig aan de voorzijde afgewerkt zijn, zodat er
sprake is van een bijna-evenwicht van de dampdiffusie.
Vooral bij geventileerde gevels is deze afwerking
noodzakelijk, omdat ook via de achterzijde vocht op de
plaat inwerkt.
Door vakkundige opslag en verwerking wordt de kans,
dat de platen voor het aanbrengen van de kleurcoating
vocht opnemen, sterk gereduceerd. Gebeurt dit echter
niet, dan kunnen, bij latere vochtproblemen, licht in
water oplosbare bestanddelen van de verharde cement,
zoals calciumcarbonaat, in/op het oppervlak van de
afgewerkte platen komen en daar dan tot problemen
met de coating leiden.

Opmerking: Na het schilderen/afwerken van de plaat op
de bouw kan het ontstaan van kalkuitloging niet worden
uitgesloten.
Dit is geen kwaliteitsgebrek van de plaat.

Keuze van de coating

AMROC-Panel heeft een pH-waarde van 11-13. Gevolg
hiervan is, dat er rekening mee moet worden gehouden,
dat de gebruikte coating alkalibestendig moet zijn.

In principe moet ervan uitgegaan worden dat de coating
door specificaties bepaald worden, welke voldoen aan
de eisen van de desbetreffende toepassing van het
AMROC-Panel. Bij het gebruik van een compleet
coatingsysteem, bestaande uit grondlaag, tussencoating
en eindcoating, moet het systeem van één fabrikant
gebruikt worden, omdat dit systeem optimaal op elkaar
afgestemd is.

Tip: Voor gevels zijn lichte kleuren aan te bevelen.
Donkere kleuren mogen slechts onder voorwaarden
gebruikt worden.

Wij adviseren de volgende afwerkingsmaterialen van de
firma Caparol aan:
- Amphibolin E.L.F. Universele kleur voor de eindcoating
(3x coaten)
- Disbon 481 EP Uniprimer voor de grondlaag (1x coaten)
- Capadur parket- en zegellak
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5.

Routebeschrijving

Highway A2 - direction Berlin -->

<-- Highway A2 - direction Hannover

Highway Exit nr. 71

August-Bebel-Damm
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Importeur Benelux::
Mercom Bouwstoffen B.V.
Breukersweg 16
7471 ST Goor
Tel. 0547-260578
E-mail: info@mercom.nl
Internet: www.mercom.nl

Opmerkingen inzake de aansprakelijkheid
De gegevens en de informatie in deze brochure worden verstrekt voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud van de pagina's werd met de
grootste zorg opgemaakt. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Een verandering in de
technische gegevens, de certificaten en andere delen van deze brochure is steeds mogelijk.

Alle rechten voorbehouden. Nadruk, elektronische opslag (ook door scannen), reproductie,
opname in websites e.a. en het elektronisch verzenden via netwerken zijn alleen met de
uitdrukkelijke toestemming van de firma AMROC Baustoffe GmbH toegestaan.
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