
 

Oerplank: Oak Noble 

Dikte:   21mm. 15mm berken multiplex + 6mm oud eiken toplaag. 

Leeftijd: Minimaal 200 jaar oud eiken. 

Breedtes:  wisselend tussen 9 en 23cm. 

Lengtes:  wisselend 50 tot 250cm. 

Afwerking:  Geolied 

Toepassing: 

Vloer- of wandbekleding binnen, alsmede interieur timmerwerk en meubelindustrie. 

Stabiliteit: 

Hout heeft de eigenschap dat het uitzet of krimpt door de relatieve luchtvochtigheid en de 
temperatuur van de omgeving waarin het geïnstalleerd is. De samengestelde constructie 
minimaliseert het uitzetten en krimpen van het hout en de hiermee geassocieerde 
problemen zoals scheurvorming, het ontstaan van openingen, het opkrullen of bol gaan 
staan van het hout.  

Afmetingen: 

Door de extra stabiliteit van de samengestelde vloeren kunnen grotere breedtes en lengtes 
geproduceerd worden dan mogelijk is bij massieve vloeren in dezelfde houtsoorten. 

Installatie: 

De Oerplank samengestelde plankenvloeren zijn rondom voorzien van een messing en groef 
en kunnen ‘zwevend’ of volvlak verlijmd gelegd worden. Indien zwevend gelegd dient de 
messing en groef verbinding te worden verlijmd met houtlijm. Op ondervloeren voorzien van 
vloerverwarming altijd volvlak verlijmen met geschikte primer en lijm. 

Milieu aspecten: 

Het toepassen van samengestelde vloeren is milieuvriendelijker dan massieve vloeren omdat 
het aandeel hardhout  minder is en het grootste gedeelte van de vloer gemaakt wordt van 
snelgroeiende houtsoorten. 

Levensduur: 

Als een vloer voor onderhoud geschuurd moet worden dan kunnen zowel massieve als 
samengestelde vloeren nooit verder afgeschuurd worden dan het niveau waar de tong en 
groef verbinding zich bevind. Dit betekend dat de levensduur van een massieve of 
samengestelde vloer het zelfde is. 

 



 

 

FSC certificering  

De Oerplank vloeren worden geproduceerd door Imondi. Imondi koopt wereldwijd alleen 

hergebruikt hout en verantwoord hout uit duurzaam beheerde bossen.  SAI Global heeft alle 

aankoopstappen in dit proces gecertificeerd en de FSC Licentie Code van Imondi is FSC-

C109637. Licentiecode van Tablazz is SCS-COC-000652-GH. 

De Forest Stewardship Council is een onafhankelijke, niet van overheidswege, not-for-profit 

organisatie welke opgericht is om wereldwijd verantwoord en duurzaam bosbeheer te 

promoten. FSC-certificering zorgt voor een controleerbaar traject van verantwoord gebruik 

van bosbouwproducten waardoor consumenten en bedrijven keuzes kunnen maken in 

aanschaf die ten goede komen aan het milieu. De FSC-chain of custody zorgt ervoor dat FSC 

gecertificeerd en gecontroleerd  materiaal te volgen is tijdens het gehele productieproces: 

vanaf de kap in het bos tot aan de eindconsument inclusief alle opvolgende stappen van 

verwerking, bewerking, productie, en distributie. 

 

LEED 

De door Imondi geproduceerde Oerplank collectie kan worden toegepast binnen de LEED 

voorwaarden. Onze range van samengestelde vloeren voldoet aan de LEED voorschriften. 

LEED of Leadership in Energy and Environmental Design, is een internationaal erkend 

certificeringssysteem voor “groen” bouwen dat is  opgezet door de United States Green 

Building Council (USGBC). LEED bevordert de ontwikkeling van  duurzaam bouwen door 

middel van een rating-systeem dat punten geeft voor de toepassing van milieuvriendelijke 

en gezondheidsbevorderende producten en strategieen. Het systeem is “credit-based” 

waardoor er punten toegekende worden alle mileuvriendelijke stappen die genomen 

worden tijdens de bouw en het gebruik van een gebouw. 

Mogelijke LEED punten welke van toepassing zijn op onze vloeren vind u hieronder: 

• MR Credit 4 – Recycled Content: 1 – 2 Punten 
• MR Credit 5 – Regional Materials: 1 – 2 Punten 
• MR Credit 7 – Certified Wood: 1 Punt 
• IEQ Credit 4.2 Low – Emitting Materials Paints and Coatings: 1 Punt 
• IEQ Credit 4.3 Low – Emitting Materials Flooring Systems: 1 Punt 
• IEQ Credit 4.4 Low – Emitting Materials Composite Wood: 1 Punt 

 



 

 

Houtafwerking  

De meeste vloeren worden geleverd met een eindafwerking van lak of olie. Deze afwerking  
zorgen voor een betere bescherming en levensduur van de vloer en laten het hout ademen. 

Lakafwerking: 

Uitstraling: Doorzichtige beschermingslaag welke het hout een glanzend uiterlijk geeft 

  Sterker dan olie en duidelijk meer aanwezig. 

Onderhoud: Makkelijk schoon te maken. 

  Thuisgebruik een a twee keer per jaar. 

  Commercieel gebruik een a twee keer per maand. 

Reparatie: Alle reparaties dienen te worden uitgevoerd door een gekwalificeerd vloeren 
professional.  

 

 

Olieafwerking:  

Uitstraling: Dunne transparante beschermingslaag welke het hout een natuurlijke 

uitstraling geeft. 

  Minder sterk dan lak. 

  Milieuvriendelijk: word gemaakt van natuurlijke olien.  

 

Onderhoud: Dagelijks vegen en alle vlekken binnen 16 uur verwijderen om binnendringen 

van het hout tegen te gaan. 

  Thuisgebruik: een a twee keer per jaar. 

  Commercieel gebruik: een a twee keer per maandag. 

 



 

 

Reparatie: Kleine krasjes kunnen zelf bijgewerkt worden met een onderhoudsolie. Alle 
grotere beschadigingen dienen te worden gerepareerd door een 
gekwalificeerd vloeren professional. 

Onderhoudsinstructies: 

Voor alle vloeren gelden de volgende algemene onderhoudstips:  

Maak gebruik van inloopmatten bij alle in en uitgangen om het binnenlopen 
van vuil te beperken. Gebruik viltdopjes onder alle meubels. Alle zware 
meubelen en andere zaken dien altijd voorzichtig geplaats te worden en bij 
voorkeur nooit verslepen maar tillen. 

Verder adviseren we het volgende om uw vloeren mooi te houden: 

Lakafwerking:     

Dagelijks stofzuigen en/of vegen. 

Voor het dagelijks reinigen van vlekken e.d. gebruikt u een reinigingsmiddel 
voor gelakte vloeren. 

 Ca. 1-2 x per jaar polish aanbrenegn. 

 

Olieafwerking:  

Dagelijks goed stofzuigen en/of vegen. 

Voor het dagelijks reinigen van vlekken e.d. gebruikt u een reinigingsmiddel 
voor geoliede vloeren. 

 Gebruik nooit alleen water voor het reinigen van de vloer: dit tast de olielaag 
aan. 

  Gebruik 2-3 keer per jaar een onderhoudsolie voor voeding van het hout en 
het bijwerken van krasjes en loopplekken. 

  

                                                                                                                                                                                                                    


