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ALGEMENE INFORMATIE BIJ DEZE UITGAVE 

 

Deze nationale beoordelingsrichtlijn is op 27 april 1995 door de Stichting Keuringsbureau Hout SKH 

conform het SKH Reglement voor Produktcertificatie bindend verklaard en zal per 27 april 1995 worden 

gehanteerd voor het uitgeven van een KOMO-produktcertificaat "Gipshoutspaanplaat". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgever:  

Certificatie-instelling  

SKH 

Postbus 50 

1270 AB  Huizen 

Telefoon: 02152 - 6 87 37 

Fax: 02152 - 6 83 81 

 

* erkend door de Raad voor de Certificatie 

 

 

 

 

 cO  Stichting Keuringsbureau Hout SKH 

 

Niets uit dit drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

SKH, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan 

waarvoor het is vervaardigd 
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1.INLEIDING 

 

1.1Onderwerp 

De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door certificatie-instellingen, die hiervoor 

erkend zijn door de Raad voor de Certificatie, gehanteerd bij de behandeling van een 

aanvraag cq. de instandhouding van een certificaat voor gipshoutspaanplaat. Een 

gipshoutspaanplaat is een rechthoekige vlakke plaat samengesteld uit houtspanen en gips, 

eventueel voorzien van toeslagstoffen. De af te geven kwaliteitsverklaringen worden 

aangeduid als KOMO-produktcertificaat. 

 

Naast de eisen, die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, stellen de certificatie-instellingen 

aanvullende eisen, in de zin van algemene procedure-eisen van certificatie, zoals vastgelegd 

in het produktcertificatie-reglement van de betreffende instelling. 

 

1.2Toepassingsgebied 

De produkten zijn bestemd om te worden toegepast in de woning- en utiliteitsbouw en daarmee 

vergelijkbare toepassingen bij de vervaardiging van niet-dragende inwendige 

scheidingsconstructies, niet dragende binnenspouwbladen, houtachtige dakconstructies en 

dragende constructies. 

 

2.EISEN TE STELLEN AAN HET PRODUKT EN HET PRODUKTCERTIFICAAT 

 

2.1Algemeen 

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan gipshoutspaanplaten moeten voldoen. Deze eisen 

zullen onderdeel uitmaken van de technische specificatie van het produkt, die wordt 

opgenomen in het produktcertificaat. De eisen die ontleend zijn aan publiekrechtelijke 

regelgeving, worden in deze beoordelingsrichtlijn van een verticale streep in de linkermarge 

voorzien. 

 

2.1.1Samenstelling 

In gipshoutspaanplaten mogen de volgende bestanddelen aanwezig zijn: gips, houtspanen en eventuele 

toeslagstoffen. 

Bij de produktie van de gipshoutspaanplaat wordt geen gebruik gemaakt van formaldehyde bevattende 

bindmiddelen. 

 

2.2Afmetingen 

 

2.2.1Vorm en uiterlijk 

De gipshoutspaanplaten moeten rechthoekig van vorm zijn. De zichtzijde van de gipshoutspaanplaten 

moet vlak, zonder verdikkingen en/of oneffenheden zijn. Naast haaks uitgevoerde lange en 

korte zijden zijn ook andere uitvoeringen mogelijk, zoals bijvoorbeeld afgeschuinde of facet 

kant, ship-lap en tong en groef. Tevens kunnen de zijden (eventueel rondom) van groeven 

worden voorzien. 
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2.2.2Nominale afmetingen 

Produktcertificaat 

Het produktcertificaat verwijst voor de nominale afmetingen naar de verpakking of de afleveringsbon.  

 

Eis: 

De nominale afmetingen van de gipshoutspaanplaten moeten overeenkomen met hetgeen de producent 

opgeeft met inachtname van de in tabel 1 gestelde toleranties. 

 

 Tolerantie 

Lengte ± 5 mm 

Breedte ± 3 mm 

Dikte eenzijdig geschuurde platen ± 0,3 mm 

 

Dikte tweezijdig geschuurde platen 

 

± 0,2 mm 

 

Tabel 1 Toleranties op de nominale afmetingen 

 

Bepalingsmethode: conform NEN-EN 324-1:1993 

 

2.2.3Haaksheid 

Eis: 

De toelaatbare afwijking van de haaksheid mag niet meer bedragen dan 3,0 mm per 1,0 m. 

 

Bepalingsmethode: conform NEN-EN 324-2:1993. 

 

2.3Materiaal eigenschappen 

 

2.3.1Vrijwatergehalte 

Eis: 

Het vrijwatergehalte van de platen dient te liggen tussen 2 en 3%. 

 

Bepalingsmethode: 

Uit iedere plaat worden 5 proefstukken van 50 x 100 mm gezaagd. Bepaal de massa mv van de 

proefstukken op 1,0 g nauwkeurig. Bepaal vervolgens de constante massa md na droging 

gedurende minimaal 3 dagen bij een temperatuur van 40 C ± 2 C. De constante massa 

wordt geacht te zijn bereikt als het massaverschil tussen twee metingen, bepaald met een 

interval van 24 uur, minder bedraagt dan 0,1 % van de laatstbepaalde massa. Bepaal de 

massa md van de proefstukken door middel van weging op 1,0 g nauwkeurig.  
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Bereken het vochtgehalte V in % (m/m) van ieder proefstuk afzonderlijk op 0,1 % nauwkeurig met 

formule: 

 

mv - md 

V = -------------- x 100 % 

md 

 

waarin: 

V =vrijwatergehalte in % (m/m) 

mv=massa vóór drogen van het proefstuk, in g 

md=massa na drogen tot constante massa, in g. 

 

2.3.2Volumieke massa 

Produktcertificaat 

Het produktcertificaat vermeldt de volumieke massa. 

 

Eis:  

De gemiddelde volumieke massa per plaat mag ten hoogste 5% afwijken van de nominale volumieke 

massa. 

 

Bepalingsmethode: conform NEN-EN 323:1993 

 

2.3.3Buigsterkte en elasticiteitsmodulus 

Produktcertificaat 

Het produktcertificaat vermeldt de gemiddelde buigsterkte en elasticiteitsmodulus. 

 

Eis: 

De gemiddelde buigsterkte en elasticiteitsmodulus van de platen dienen te voldoen aan de waarden 

vermeld in de kwaliteitsverklaring. 

 

Bepalingsmethode: conform NEN-EN 310:1993. 

 

2.3.4Treksterkte loodrecht op oppervlakte 

Produktcertificaat 

Het produktcertificaat vermeldt de gemiddelde treksterkte loodrecht op oppervlakte. 

 

Eis: De gemiddelde treksterkte loodrecht op oppervlakte van de platen dient te voldoen aan de waarden 

vermeld in de kwaliteitsverklaring. 

 

Bepalingsmethode: conform NEN-EN 319:1993. 
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2.3.5Schroefvastheid 

Eis: 

 

Platen met een dikte < 15 mm: 

De gemiddelde schroefvastheid van de 6 proefstukken moet > 45 N/mm bedragen. 

 

Platen met een dikte > 15 mm: 

De gemiddelde schroefvastheid van de 6 proefstukken moet zowel bepaald loodrecht op het oppervlak 

als aan de rand > 700 N bedragen. 

 

Bepalingsmethode: 

De schroefvastheid wordt bepaald volgens NEN-EN 320:1993 en wordt bepaald aan 6 individuele 

proefstukken. 

 

2.3.6Diktezwelling 

Produktcertificaat 

Het produktcertificaat vermeldt de maximale diktezwelling. 

 

Eis: 

De maximum diktezwelling na 2 uur onderdompeling in water dient te voldoen aan de waarden vermeld 

in de kwaliteitsverklaring. 

 

Bepalingsmethode: conform NEN-EN 317:1993. 

 

2.3.7Lineaire vervormingen 

Eis: 

De gemiddelde lineaire zwelling van de 6 proefstukken als gevolg van conditionering bij 30 % R.V. en 

vervolgens bij 90 % R.V. mag niet meer bedragen dan 0.08 %. 

 

De gemiddelde lineaire krimp van de 6 proefstukken als gevolg van conditionering bij 90 % R.V. en 

vervolgens bij 30 % R.V. mag niet meer bedragen dan 0.08 %. 

 

Bepalingsmethode: 

De lineaire zwelling en krimp worden bepaald op 6 proefstukken van 50 x 500 mm. De proefstukken 

worden geplaatst in een klimaat van 30 % R.V. en een temperatuur van 20C gedurende 7 

dagen. Vervolgens wordt de lengte L 30.1 van de proefstukken bepaald tot op 0.1 mm. 

nauwkeurig. Vervolgens worden de proefstukken gedurende 7 dagen geplaatst in een klimaat 

van 90 % R.V. en een temperatuur van 20C. Vervolgens wordt de lengte L 90 bepaald tot op 

0.1 mm. nauwkeurig. Vervolgens worden de proefstukken gedurende 7 dagen geplaats in een 

klimaat van 30 % R.V. en een temperatuur van  20C. Tot slot wordt de lengte L 30.2 van de 

proefstukken bepaald tot op 0,1 mm. nauwkeurig. 
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De lineaire zwelling wordt bepaald met de formule 

 

L 90 - L 30.1   

───────       x 100     

L 30.1          

                                                                 

De lineaire krimp wordt bepaald met de formule          

                                                                 

L 90 - L 30.2 

───────       x 100  

    L 90  

waarin: 

 

L 30.1 =is de lengte van het proefstuk in mm's na de eerste conditionering bij 30 % R.V. en een 

temperatuur van 20C. 

 

L 90 =is de lengte van het proefstuk in mm's na de conditionering bij 90 % R.V. en een temperatuur van 

20 C.  

 

L 30.2 =is de lengte van het proefstuk in mm's na de tweede conditionering bij 30 % R.V. en een 

temperatuur van 20C. 

 

2.3.8Beperking van de ontwikkeling van brand, Bouwbesluit art. 13.1, 185.1, 231.1 en 256.1 

Eis: 

Een constructie-onderdeel moet overeenkomstig artikel 13, 185, 231 en 256 van het Bouwbesluit, zowel 

aan de buitenzijde als aan de binnenzijde tenminste behoren tot klasse 4 van de bijdrage tot 

brandvoortplanting overeenkomstig NEN 6065:1992. Bovendien moet een naar een 

vluchtweg toegekeerde zijde tenminste behoren tot klasse 2.     

 

Bepalingsmethode: 

Bepaling van de klasse van de bijdrage tot brandvoortplanting volgens NEN 6065:1992. 

Uitwerking: 

 

Bij het bepalen van de bijdrage tot brandvoortplanting van een constructie-onderdeel afgewerkt met 

gipshoutspaanplaten is kennis van de waarde van de bijdrage tot brandvoortplanting van de 

gipshoutspaanplaat op zichzelf noodzakelijk. 

 

Produktcertificaat: 

De klasse(n) van bijdrage tot brandvoortplanting van de zichtzijde van de gipshoutspaanplaten wordt in 

het produktcertificaat vermeld. 
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2.3.9Beperking van het ontstaan van rook, Bouwbesluit art. 16.2, 16.3, 187.1, 233.1 en 258.1 

 

Produktcertificaat 

Het produktcertificaat vermeldt de waarde van de rookdichtheid. 

 

Eis: 

De rookproduktie van een naar een besloten ruimte toegekeerde zijde van een constructie onderdeel 

mag, ter beperking van rookproduktie geen groter rookdichtheid hebben dan 10 m
-1
. In 

afwijking in zoverre van het bovenstaande moet, indien door de besloten ruimte een 

vluchtweg voert, de rookdichtheid een waarde hebben van ten minste: 

a.5,4 m
-1

, indien het constructie-onderdeel behoort tot klasse 1 van de in NEN 6065:1992 bedoelde 

bijdrage tot brandvoortplanting, bepaald overeenkomstig NEN 6082:1992, en 

b.2,2 m
-1

, indien het constructie-onderdeel behoort tot klasse 2 van de in NEN 6065:1992 bedoelde 

bijdrage tot brandvoortplanting, bepaald overeenkomstig NEN 6082:1992. 

 

Bepalingsmethode: 

Bepaling van de rookproduktie volgens NEN 6066. 

 

Uitwerking: 

Bij het bepalen van de rookdichtheid van de rookproduktie van een constructie-onderdeel afgewerkt met 

gipshoutspaanplaten is kennis van de waarde van de rookdichtheid van de rookproduktie van 

de gipshoutspaanplaat op zichzelf noodzakelijk. 

 

2.3.10Schadelijke stoffen 

Afgifte van formaldehyde mag niet plaatsvinden. 

 

Produktcertificaat 

In het produktcertificaat wordt vermeld dat de platen geen formaldehyde afgeven, zodat bij toepassing 

van de platen gemakkelijk voldaan kan worden aan artikel 33 van het Bouwbesluit. 

 

3.Eisen te stellen aan het het kwaliteitssysteem 

 

3.1Interne kwaliteitszorg van de producent 

In de navolgende stukken zijn eisen geformuleerd, waaraan het kwaliteitssysteem van een producent van 

gipshoutspaanplaat dient te voldoen in het kader van een produktcertificaat. 
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3.1.1Algemeen 

 

3.1.1.1Verantwoordelijkheid 

De verantwoordelijkheid voor het fabricageproces van het produkt en de interne kwaliteitsbewaking ligt 

bij de producent. 

 

3.1.1.2Melding van veranderingen 

Alle veranderingen binnen het kwaliteitssysteem, zoals procedures, IKB-schema, produktiewijze, 

etcetera, dienen vooraf schriftelijk aan de certificatie-instelling te worden gemeld. 

 

3.1.1.3Interne kwaliteitsbewaking 

De in het kader van het kwaliteitssysteem te volgen procedures voor keuring, beproeving en registratie 

moeten zijn vastgelegd in een intern Kwaliteitsbewakingsschema (IKB-schema). Dit 

IKB-schema dient te voldoen aan de in het hoofdstuk 3.1.5 opgenomen eisen. 

 

3.1.2Directieverantwoordelijkheid 

 

3.1.2.1Algemeen 

De verantwoordelijkheid voor het totale kwaliteitsbeleid berust bij de directie. De directie moet 

dientengevolge dit beleid en de kwaliteitsdoelstellingen omschrijven, alsmede de 

verplichtingen dienaangaande. Eén en ander in overeenstemming met andere 

bedrijfsdoelstellingen. 

 

3.1.2.2Organisatie 

Van de medewerkers, die betrokken zijn bij de produktie, de keuring en de beproevingen, dienen de 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de onderlinge verhoudingen en hun plaats binnen 

de organisatie (bijvoorbeeld in een organogram) te zijn omschreven. Zij dienen over een 

passende ervaring c.q. opleiding te beschikken. 

 

3.1.2.3Kwaliteitsfunktionaris 

Er dient een directievertegenwoordiger te worden aangewezen, die ongeacht zijn overige verant-

woordelijkheden, welomschreven verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft voor het 

bewerkstelligen van de invoering en het op peil houden van het kwaliteitssysteem. 

 

3.1.2.4Beoordeling van het kwaliteitssysteem  

Het kwaliteitssysteem, dat is opgezet met het doel een waarborg te verkrijgen dat produkten van een 

constante kwaliteit worden geproduceerd, moet regelmatig door de kwaliteitsfunktionaris 

worden geëvalueerd en zo nodig, in overleg met de directie worden bijgesteld. Van de 

beoordeling dient een schriftelijke rapportage aanwezig te zijn die op verzoek beschikbaar is. 
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3.1.3Keuring en beproeving 

 

3.1.3.1Kwaliteitssysteem 

Het kwaliteitssysteem met betrekking tot het voortbrengingsproces moet schriftelijk vastgelegde 

procedures omvatten voor de keuring en de uitvoering van de beproevingen, zoals vastgelegd 

in het IKB-schema. 

 

3.1.3.2Beheersing van documenten 

De schriftelijk vastgelegde procedures voor de keuring en de beproeving moeten door daartoe bevoegde 

personen binnen het bedrijf vóór de uitgifte worden beoordeeld en goedgekeurd op 

geschiktheid en doelmatigheid. De beheersing van documenten moet bewerkstelligen, dat 

alleen geldige documenten bij de keuring en beproeving beschikbaar zijn. 

 

3.1.3.3Registratie 

Van elke keuring of beproeving, zoals omschreven in het IKB-schema en uitgevoerd conform de 

vastgestelde procedures, dient een goede registratie te worden bijgehouden. Tevens dient een 

verificatie plaats te vinden aan de hand van reeds eerder uitgevoerde keuringen en 

beproevingen om na te gaan of aan de gestelde eisen wordt voldaan. 

 

3.1.3.4Kalibreren 

Keuringsmiddelen, meet- en beproevingsapparatuur dienen periodiek te worden gekalibreerd en 

onderhouden volgens een vastgesteld kalibreer-systeem en op een toegankelijke wijze te 

worden geregistreerd. 

 

3.1.3.5Herkenbaarheid beproevingsmonsters 

Monsters, bedoeld voor keuring en beproeving, dienen duidelijk herkenbaar te zijn. Tevens dient, zo 

nodig, de beproevingsvolgorde herkenbaar te zijn. 

 

3.1.3.6Produkten met tekortkomingen 

Produkten met tekortkomingen dienen duidelijk gekenmerkt te zijn. Tevens dient men te beschikken 

over een procedure voor de behandeling van deze produkten en een herkenbare (aparte) 

opslag respectievelijk een aanvullend registratiekenmerk (bijvoorbeeld in geval van foutieve 

fabricage of assemblage). Zo nodig dienen corrigerende maatregelen te worden genomen. 

 

3.1.3.7Toelevering 

Grondstoffen, halfprodukten en andere produkten of bewerkingen, waarvoor een certificatieregeling van 

kracht is, moeten voldoen aan de produkteisen van de desbetreffende Beoordelingsrichtlijn. 

De ontvangen leveringen dienen te worden gecontroleerd conform het IKB-schema. 

 

3.1.3.8Laboratorium 

Voor het verrichten van laboratoriumwerkzaamheden dient men te beschikken over een goed uitgeruste 

(aparte) ruimte en over de voorgeschreven meet- en beproevingsapparatuur. Bij gebruik-

making van een extern laboratorium dient dit door de certificatie-instelling te zijn 

goedgekeurd. 

 

3.1.3.9Interne controle 
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Als aanvulling op de keuringen en beproevingen van de toegeleverde produkten, het produktieproces en 

het van gerede produkt dient aantoonbaar te zijn, dat alle vereiste keuringen zijn uitgevoerd. 

 

Men dient te beschikken over een passende en toegankelijke registratie van de uitgevoerde keuringen en 

beproevingen en deze op peil houden om aan de hand hiervan aannemelijk te kunnen maken, 

dat voldaan is aan de gestelde eisen. Daar, waar nodig, dienen statistische technieken te 

worden toegepast op de onderzoeksresultaten. 

 

3.1.3.10 Externe controle 

De producent dient medewerking te verlenen aan de door SKH uit te voeren controlewerkzaamheden 

door toegang tot de fabriek te verlenen en desgevraagd inzage te verschaffen in alle relevante 

documenten. Zo nodig dienen monsters ter beschikking te worden gesteld. 

 

3.1.4.Klachtenbehandeling 

De producent (houder van het produktcertificaat) dient aantoonbaar te beschikken over een goede 

klachtenregistratie en de behandeling hiervan met betrekking tot de gipshoutspaanplaat, 

waarop produktcertificaat betrekking heeft en de toepassing ervan. Per klacht dient te worden 

aangegeven hoe de klacht is geanalyseerd en afgehandeld. 

 

3.1.5Interne Kwaliteitsbewaking 

De producent dient een interne kwaliteitsbewaking te hanteren. Hierin dienen minimaal de volgende 

onderdelen te zijn opgenomen en schriftelijk te zijn vastgelegd: 

 

-een ingangscontrole op de grondstoffen 

-werkplekinstructies               

-controle op het eindprodukt 

-de controle op de meetapparatuur 

-klachtenregistratie                                     

 

3.1.6Certificatie-merk 

Het onder produktcertificaat geleverde Gipshoutspaanplaat dient duidelijk te zijn voorzien van het 

KOMO-keurmerk. 

De navolgende merken en aanduidingen moeten op deugdelijke en duidelijke wijze op elke 

gipshoutspaanplaat zijn aangebracht: 

-fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk 

-produktiedatum/produktienummer 

-KOMO-beeldmerk en certificaatnummer. 
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3.2Controle door de certificatie-instelling 

De certificatie-instelling controleert, onaangekondigd, 2 x per jaar of bij voortduring aan de technische 

specificaties wordt voldaan, conform hoofdstuk 2, of de produktie in overeenstemming is met 

de door de producent vastgelegde en met de certificatie-instelling overeengekomen 

specificaties en of het interne kwaliteitsbewakingssysteem van de producent aan de in 

paragraaf 3 vastgelegde eisen voldoet. Zonodig worden proefmonsters uit de produktie 

genomen ter verificatie van de testresultaten van de certificaathouder. Op advies van het 

College van Deskundigen kan bovengenoemde controlefrequentie op grond van argumenten 

bijgesteld worden. 

 

4.LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN 

 

NEN-EN 310:1993Houtachtige plaatmaterialen. Bepaling van de elasticiteitsmodules bij buiging en van 

de buigsterkte. 

NEN-EN 317:1993Spaanplaat en vezelplaat. Bepaling van de diktetoename door zwelling en 

onderdompeling in water. 

NEN-EN 319:1993Spaanplaat en vezelplaat. Bepaling van de treksterkte loodrecht op het vlak van de 

plaat. 

NEN-EN 320:1993Vezelplaat. Bepaling van de weerstand tegen het langs de as uittrekken van 

schroeven. 

NEN-EN 323:1993Houtachtige plaatmaterialen. Bepaling van de volumieke massa. 

NEN-EN 324-1:1993Houtachtige plaatmaterialen. Bepaling van de afmetingen van platen. Deel 1: 

bepaling van de dikte, breedte en lengte. 

NEN-EN 324-2:1993Houtachtige plaatmaterialen. Bepaling van de afmetingen van platen. Deel 2: 

Bepaling van de haaksheid en de rechtheid van de plaatranden. 

NEN 6065:1992Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal(combinaties) 

NEN 6066:1992Bepaling van de rookproduktie bij brand van bouwmateriaal(combinaties) 

NEN 6082:1992Brandveiligheid van gebouwen. Woningen en woongebouwen. 

BouwbesluitHet bouwbesluit zoals gepubliceerd in de Staatscourant 1991, 680 en de op het ogenblik 

van publikatie van deze beoordelingsrichtlijn geldende Ministeriële 

Regelingen. 
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Wijziging betreft gewijzigde data van Bouwbesluit, NEN-normen en eventuele 

NPR’s in de BRL-tekst en/of het overzicht “Titels vermelde documenten”*.   

 

 

Bouwbesluit:1998 Bouwbesluit (Stb. 1991, 680, Stb. 1995, 295, Stb. 1996,  

    444 , Stb. 1997, 34, 461, en Stb.1998, 531,573) en de 

Ministeriële Regelingen Stcrt. 1992, 100, 104, 188; Stcrt. 

1993, 249; Stcrt. 1994, 44; Stcrt. 1995, 247 en Stcrt. 1998, 

112, 138, 237, 241. 

NEN 6065:1997 Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van 

bouwmateriaal (combinaties), 1e druk, november 1991, 

inclusief wijzigingsblad NEN 6065/A1, mei 1997 

NEN 6066:1997 Bepaling van de rookproduktie bij brand van bouwmateriaal 

(combinaties), 1e druk, november 1991, inclusief 

wijzigingsblad NEN 6066/A1, mei 1997 

NEN 6082:1997 Brandveiligheid van gebouwen - Woningen en 

woongebouwen - Prestatie-eisen – 2e druk, mei 1997 

NEN-EN 310:1993  Houtachtige plaatmaterialen - Bepaling van de 

elasticiteitsmodulus bij buiging en van de buigsterkte 

NEN-EN 317:1993  Spaanplaat en vezelplaat – Bepaling van de 

diktetoename door zwelling en onderdompeling in 

warer 

NEN-EN 319:1993  Spaanplaat en vezelplaat - Bepaling van de treksterkte 

loodrecht op het vlak van de plaat 

NEN-EN 320:1993  Vezelplaat - Bepaling van de weerstand tegen jet langs 

de as uittrekken van schroeven 

NEN-EN 323:1993  Houtachtige plaatmaterialen - Bepaling van de 

volumieke massa 

NEN-EN 324-1:1993 Houtachtige plaatmaterialen - Bepaling van de 

afmetingen van platen - Deel 1: bepaling van de dikte, 

breedte en lengte 

NEN-EN 324-2:1993 Houtachtige plaatmaterialen - Bepaling van de 

afmetingen van platen - Deel 2: Bepaling van de 

haaksheid en de rechtheid van de plaatranden 

 

 

 

 

* Indien achter het nummer van een gecorrigeerde of aangevulde norm of ander 

document een jaartal is geplaatst, betreft dit het jaar waarin de laatst 

gepubliceerde correctie of aanvulling is uitgegeven. 

 


