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Biopanel.Greenbuild board.

De duurzaamste constructieplaten. 
Start ook met gezond bouwen.
Boom. Hout. Plaat. Duurzaam bouwen begint met de keuze voor eerlijke 
materialen. Bouwmaterialen waar geen schadelijke gassen uit komen en 
waarvoor het milieu niet onnodig schade is aangedaan. 

OGB en Biopanel van INROPA worden gefabriceerd met hout uit gecontroleerde 
houtkap. Hout waarvan de oorsprong bekend is en waarvoor geen bomen 
illegaal gekapt zijn. OGB en Biopanel constructieplaten worden geproduceerd 
van emissie-vrij resthout van houtzagerijen en worden samengesteld met 
speciaal ontwikkelde milieu-vriendelijke verlijming, die geen negatief effect 
heeft op de gezondheid en beter is dan iedere daarvoor geldende norm. 

Technisch en esthetisch doen OGB en Biopanel van INROPA niet onder voor 
andere constructieve en esthetische platen. Veel waarden zijn aantoonbaar 
beter dan die van andere constructieplaten. En op het gebied van 
duurzaamheid, milieu-vriendelijkheid én gezondheid zijn ze onovertroffen. 

OGB en Biopanel laten zich uitstekend combineren met de natuurlijke isolaties 
van INROPA voor vloeren, wanden en daken. Gezond, constructief én duurzaam. 
De prijs? Daarom hoef je het niet meer te laten. Start ook met gezond bouwen.

OGB constructieplaten

Technische eigenschappen van OGB

Belastingstabel OGB vloeren

Biopanel constructie- en interieurpanelen

Technische eigenschappen van Biopanel
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OGB, de duurzaamste constructieplaat. 
Het beste alternatief voor gezond bouwen.

toepasbaar voor constructief gebruik bij droge en vochtige omstandigheden voor 
daken, vloeren, hsb-gevels, verpakkingen, etc.

zero-emissie; volledig geur-neutraal 

dampdiffusie-open plaatmateriaal dat de constructieopbouw laat ‘ademen’

speciaal ontwikkelde verlijming (muf), emissie-arm (E1) mbt. vluchtige organische 
stoffen (VOS) zoals formaldehyde, aldehyde, aceton en andere gassen

betere statische en technische waarden dan vergelijkbare constructieve platen

buigstijfheid en E-module zijn in beide richtingen gelijk, waardoor minder afval 
tijdens de verwerking; geringe opzwelwaarde bij vocht

milieubewust en duurzaam door het gebruik van afvalhout van houtzagerijen 
waardoor geen extra houtkap; en door het gebruik van hars-arm naaldhout (spar) 

fijne spaanstructuur met hogere treksterkte loodrecht op het oppervlak hetgeen 
tot betere uittrekwaarden leidt voor schroeven, nieten en nagels

decoratief uiterlijk in lichte houtkleur, vlak geschuurd en egaal oppervlak, 
dat geschikt is om met diffusie-open verven te schilderen

maatvast en haaks; verkrijgbaar als stompe platen en als veer- en groef

met veer- en groef ook te gebruiken als onderdakplaat onder dakpannen, leien, 
bitumen en kunststof dakbedekkingen, en ideaal bij rieten daken

Ecologisch 
multitalent 

met vele 
voordelen!

  Met de ‘G’ van green!

OGB

Het beste, 
voor uw huis én 
uw gezondheid
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Eigenschappen volgens DIN EN 312

Plaatdikte (mm) 9 12 15 18 22 25 30

Gewicht per m2 (kg) 5,6 7,4 9,3 11,2 13,6 15,5 18,6

Dampdiffusie (Sd in m) nat/droog 0,72/0,36 0,96/0,48 1,2/0,6 1,4/0,7 1,8/0,9 2/1 2,4/1,2

Rd-waarde (m2K/W) 0,09 0,12 0,15 0,18 0,22 0,25 0,3

Treksterkte loodrecht (N/mm2) >0,45 >0,45 >0,45 >0,45 >0,40 >0,40 >0,35

Buigstijfheid langsrichting (N/mm2) >18 >18 >16 >16 >14 >14 >12

Buigstijfheid dwarsrichting (N/mm2) >18 >18 >16 >16 >14 >14 >12

24 uurs zwelling (%) <13 <11 <10 <10 <10 <10 <10

OGB - original greenbuild board

Technische eigenschappen

Diktes: 9, 12, 15, 18, 22, 25 en 30 mm

Formaat veer- en groef: 2580 x 675 mm (werkende maat), niet in 9 mm
2050 x 625 mm (werkende maat), niet in 9 en 30 mm

Formaat stomp: 2590 x 1250 mm (rechte kanten), niet in 9 en 30 mm

Grootformaat stomp: 5200 x 2060 mm (rechte kanten), niet in 30 mm

Warmtegeleidingscoëfficiënt (ë): 0,10 W/mK

Waterdampdiffusie (µ): 80/40 (nat/droog)

Afname:
Per volle pallets af magazijn te Almelo; leveringen door heel Nederland en België 
mogelijk m.u.v. Waddeneilanden; afname per plaat is per situatie bespreekbaar.

Inzetbaarheid:
Door de brede inzetbaarheid kunnen OGB-platen voor vele constructieve 
oplossingen worden gebruikt voor zowel vloeren, gevels, wanden als daken.

Vragen en informatie:
Voor vragen over toepassingen en technische mogelijkheden kunt u contact 
opnemen met uw hout- of bouwmaterialenhandelaar of met:

Verpakkingseenheden:  9 mm op aanvraag

12 mm 75 stuks

15 mm 60 stuks

18 mm 49 stuks

22 mm 40 stuks

25 mm 36 stuks

30 mm 30 stuks
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20 20 20 20 20 20 20

100 200 300 350 400 450 500

6 velden 400 12 12 12 15 15 15 15

6 velden 450 12 12 15 15 18 18 18

5 velden 500 12 15 18 18 18 18 18

4 velden 550 15 15 18 18 22 22 22

4 velden 600 15 18 22 22 22 22 25

4 velden 650 15 18 22 22 25 25 25

3 velden 700 18 22 25 25 25 30 30

3 velden 750 18 22 25 30 30 30 30

3 velden 800 22 25 30 30 30 nvt nvt

3 velden 850 22 25 30 30 nvt nvt nvt

2 velden 900 22 25 30 30 nvt nvt nvt

2 velden 950 22 25 30 nvt nvt nvt nvt

2 velden 1000 25 30 nvt nvt nvt nvt nvt

1 veld 675 22 25 30 30 nvt nvt nvt

Plaatdikte in mm; bij evenredige belastingH.O.H.-afstand L van vloerbalken (mm)

Eigengewicht + vloerafwerking (kg/m2)

Belasting (kg/m2)

Belastingstabel OGB vloeren

Situatie: OGB platen op een balkenvloer met gelijkmatige belasting
voor dragende doeleinden in vochtige omstandigheden.

Diktes: 12, 15, 18, 22, 25 en 30 mm

Vragen en informatie:
Voor vragen over toepassingen en technische mogelijkheden kunt u contact opnemen met uw 
hout- of bouwmaterialenhandelaar of met:

Belangrijk:
Bovenstaande tabel dient slechts ter indicatie 
van de toe te passen OGB plaatdikte bij de 
aangegeven belasting. Het dient nooit ter 
vervanging van een statische berekening door 
een constructeur onder betrachting van de locale 
gegevenheden. Tabel volgens EN 1995-1 en 
EN 312; belasting als ontwerpwaarde, door-
buiging zonder kruip < L/300, doorbuiging met 
kruip < L/200. Onder voorbehoud van technische 
veranderingen en voortschrijdend inzicht. 

versie: mei 2016

= punt van oplegging, 
    bijv. het hart van een vloerbalk

1kg = 10N
100kg = 1kN

e duu z amstD r a e
c n truc ieplaato s t .

P

L L LL
voorbeeld-schema met 4 velden

evenredige belasting V     V     V     VV     V     V     V



GBP3, voor constructie- en interieurbouw. 
Biopanel voor milieubewust en gezond bouwen.

massieve meerlaagse natuurhouten panelen

echte hout-uitstraling, in verschillende esthetische klasses verkrijgbaar

blanke spar of licht rood douglas (beide vuren naaldhout)

3 kruislings verlijmde lagen met hoge stabiliteit bij gering gewicht

zero-emissie; volledig geur-neutraal 

ecologisch en dampdiffusie-open plaatmateriaal 

speciaal ontwikkelde verlijming (AW100), emissie-arm (E1) mbt. vluchtige 
organische stoffen (VOS) zoals formaldehyde of andere gassen

decoratief uiterlijk in lichte houtkleur, geschikt om met diffusie-open en 
watergedragen verven te schilderen

maatvast en haaks; stomp en veer- en groef

toepasbaar als: 

- constructieve platen bij houtbouw, houtskeletbouw of renovaties

- zichtplaten bij vloeren of daken

- algemene betimmeringen buiten en binnen

- geschikt voor hoogwaardige meubel-, kasten- en interieurbouw bij woningen, 
kantoren, winkelinrichtingen of beurzen

3 laagse, 
massieve natuur-
houten panelen

GBP3 is een product van INROPA b.v. - Greenbuild producten
T: +31 (0)53 433 17 69 - F: +31 (0)53 435 21 11

E: info@inropa-greenbuild.nl - I: www.inropa-greenbuild.nl

Biopanel - douglas
 

B opanel - spar
i



Technische eigenschappen

Warmtegeleidingscoëfficiënt (ë): 0,11 W/mK

Waterdampdiffusie (µ): 185/64 (nat/droog)

Geluidabsorbtiegraad: 0,10/0,30

Afname:
Per volle pallets af magazijn te Almelo; leveringen door heel Nederland en België 
mogelijk m.u.v. Waddeneilanden; afname per plaat is per situatie bespreekbaar.

Toepassingsgebied:
GBP3 Biopanel wordt geproduceerd volgens de richtlijnen EN 13353 en EN 
13986 en zijn geschikt voor binnen als dragende bouwdelen en voor buiten-
toepassingen mits beschermd tegen directe weersinvloeden. Voor het lakken 
of schilderen met fijn schuurpapier (120) schuren.

Vragen en informatie:
Voor vragen over toepassingen en technische mogelijkheden kunt u contact 
opnemen met uw hout- of bouwmaterialenhandelaar of met:

Verpakkingseenheden: zie prijslijst

Biopanel. Natu rlijk.u

Plaatdikte (mm) 15 19 22 27 27 32 42 50

Deklagen (mm) 5 5 5 5 9 5 9 9

Formaten (mm)

AB/B • • • • •

blanke spar (vuren) B/C • • • • • • • •

(voorzijde/achterzijde) C+/C • • • • • • • •

C/D* • • • • • • • •

licht rode douglas (vuren) AB/B • • •

(voorzijde/achterzijde) B/C • • •

(tevens douglas middenlaag) C+/C • • •
Formaten (mm)

blanke spar (vuren) B/C • •
(22mm v.a. 300m2)

Formaten (mm)

blanke spar (vuren) B/C • • •

(douglas op aanvraag) C+/C • • •
Formaten (mm)

blanke spar (vuren) B/C •
(grondering 2-zijdig 80µ RAL 9010)

stomp: 5050x2050 / 5050x1025 / 2525x2050

veer/groef met facet: 5050x1025 / 2525x2050

stomp; handzaam formaat: 2520x780

stomp; handzaam formaat: 2520x780 GEGRONDEERD

Kwaliteiten
B/C kwaliteit (voorzijde/achterzijde) is de 
gebruikelijke oppervlaktekwaliteit voor toepassing 
van esthetische houten plaatmaterialen in de 
bouw, interieurbouw en meubelbranche. Het 
oppervlak van de voorzijde (B) vertoont slechts 
zeer geringe onregelmatigheden zoals noesten 
met een gering kleurverschil cq. tekening van het 
hout. De achterzijde (C) mag een gering aantal 
scheurtjes, natuurlijke onregelmatigheden en 
noesten vertonen. 
AB/B is van een hogere kwaliteit en C+/C van een 
iets geringere kwaliteit. C/D is ‘ruwbouw’-kwaliteit.
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tevens importeur van 
PAVATEX natuurisolatie

Verkrijgbaar bij:
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