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Het SMARTPLY OSB3-paneel is een 
hightech vochtbestendig draagpaneel 
ontworpen voor worden gebruikt in 
omstandigheden nat. Het is daarom 
ideaal voor veel structurele en niet-
structurele toepassingen, zowel in 
beschermde buitenomgevingen als 
binnenomgevingen.

Vervaardigd in overeenstemming met 
de prestatienorm EN 300, vormt het
een perfecte keuze voor daken, 
vloeren, wandbekleding, palissaden en 
vele andere toepassingen waar sterkte 
en vochtbestendigheid voorop staan.
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KWALITEIT EN MILIEACERTIFICERING

      
       

        

     
     

     
     
    

     
        

    
   

   

     
        

       
    

       
         

Het SMARTPLY OSB3-product is gecertificeerd door de 
BBA (British Board of Agrément) en de IAB (Irish Agrément 
Board). Vanwege deze certificering staan NHBC (Verenigd 
Koninkrijk) en Homebond (Ierland) het structurele gebruik 
toe wanneer het wordt gebruikt in overeenstemming met 
de vereisten van de bouwvoorschriften in het land van
gebruik.

Het SMARTPLY OSB-product draagt de CE- 
markering in overeenstemming met de 
geharmoniseerde norm EN 13986: op hout 
gebaseerde panelen voor gebruik in de bouw -
kenmerken, conformiteitsbeoordeling en markering. 
Deze norm is een technische specificatie voor op 
hout gebaseerde panelen die de bepalingen van de 
Bouwproductenverordening (CPR) toepast. Naast de 
CE-markering dragen OSB SMARTPLY-panelen ter 
referentie de 2+ structurele markering.

Het SMARTPLY OSB-product is vervaardigd in 
overeenstemming met de vereisten van EN 300: 
Oriented fibre boards (OSB) - definities, classificatie en 
specificaties.

Andere kwal i te i tscert i f icer ingen z i jn SINTEF 
(Noorwegen) en KOMO (Nederland) certificeringen.

SMARTPLY voldoet aan de Ierse norm S.I. EN ISO 9001, 
het internationaal erkende kwaliteitsmanagementsysteem 
dat is gecertificeerd door de NSAI (National Standards 
Authority of Ireland).

SMARTPLY heeft een Chain of Custody-certificering van 
de FSC (Forest Stewardship Council) voor zijn productie-, 
verwerkings-, verkoop- en distributieprocessen.

SMARTPLY wordt beheerd door een PRIP (Integrated 
Pollution Prevention and Reduction) -vergunning die 
wordt beheerd door de EPA (Environmental Protection 
Agency) in Ierland.

Alle SMARTPLY OSB3-producten zijn gemaakt van een 
aldehydevrije hars.
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BEKWAAMHEID : OSB3 SMARTPLY PANEL - BEVAT GEEN 
FORMALDEHYDE         

       
       

      
        

        
         

        
     

Natte omstandigheden kunnen de prestaties van op hout 
gebaseerde panelen beïnvloeden. Het is daarom 
belangrijk om het juiste OSB-paneeltype op te geven 
voor een bepaalde serviceklasse. Controleer altijd de 
voorschriften die specifiek zijn voor het land van gebruik.

     
    

De EN 300-norm classificeert OSB-panelen op basis van hun 
eigenschappen die afhankelijk zijn van het beoogde gebruik.
Het SMARTPLY OSB3-paneel is geclassificeerd als een 
dragend paneel voor gebruik in natte omstandigheden.
De structuren die deel uitmaken van het SMARTPLY OSB3- 
paneel moeten worden toegewezen aan serviceklasse 1 of 
2 zoals gedefinieerd in norm EN 1995-1-1 (Eurocode 5). 
Volgens deze norm is het SMARTPLY OSB3-paneel 
geschikt voor gebruik in deze twee serviceklassen.

      
      

     
        

      
      

      
   

Net als bij bedrijfsomstandigheden moet er rekening worden 
gehouden met de constructiefase waar vaak een hoge 
luchtvochtigheid heerst. Er moet ook worden overwogen om 
toepassingen te beëindigen die een risico kunnen vormen 
van kortdurende bevochtiging, bijvoorbeeld als gevolg van 
gebarsten waterleidingen of lekkende apparaten. Onder deze 
omstandigheden raadt SMARTPLY ten zeerste het gebruik 
van het OSB3-paneel aan.

Volgens norm EN 300 is het SMARTPLY OSB3-paneel 
geschikt voor gebruik in gebruiksklassen 1 en 2 van norm EN 
335. Daarnaast is het innovatieve OSB3 SITEPROTECT-
paneel van SMARTPLY (gecoat palissadepaneel) geschikt 
voor gebruik in gebruiksklasse 3 van norm EN 335.

  
      

      
    

         
     

 

Aangezien ontwerpwaarden van fabrikant tot fabrikant 
kunnen verschillen, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat 
de door de ontwerper gespecificeerde SMARTPLY OSB3- 
panelen de panelen zijn die ter plaatse worden gebruikt. Alle 
SMARTPLY-borden zijn duidelijk gemarkeerd met de 
volgende informatie:

SPECIFICATIE EN ONTWERP

a Hoofdas (lengte van paneel, richting van installatiepijlen)

b Productienummer

c Productcertificeringsmarkering (bijv. BBA, IAB)

d CE-markering

i. Naam fabrikant / logo (SMARTPLY)

ii. Identificatienummer van de aangemelde instantie

iii. Kwaliteitsnorm (EN 300, EN 13986)

iv. Paneeltype (bijv. OSB3)

v. Dikte (bijv. 18 mm)

vi. Formaldehyde klasse (bijv. E1)

e Extra markering voor referentiedoeleinden (bijv. 
2+ structureel)

f FSC-certificering

Opmerking: markeringen kunnen variëren, afhankelijk 
van het type product.

Het SMARTPLY OSB3-paneel is vervaardigd met behulp van 
geavanceerde harstechnologie die een hoogwaardig paneel 
biedt zonder toegevoegd aldehyde dat goed scoort in "The 
Green Guide to Specification" (zie hieronder).

     
       

        
      

        
        

       
      
     

       

Deze gespecialiseerde harssamenstelling zorgt voor een 
superieure hechting aan houtvezels omdat het reageert met 
het hout zelf wanneer het wordt blootgesteld aan extreme
hitte, waardoor een chemische las ontstaat. De verbindingen 
zijn anders en van betere kwaliteit dan het mechanische 
lassen dat wordt gebruikt in producten op basis van
formaldehyde. De penetratiediepte is veel groter dan de 0,3 
mm die nodig is om een houthars voldoende kleefkracht te
geven. Deze optimale harspenetratie verbetert ook aanzienlijk 
de weerstand van hout tegen zwelling in dikte.

OSB3 SMARTPLY PANEL EN
"DE ECOLOGISCHE GIDS VOOR DE SPECIFICATIE"

"The Green Guide to Specification" biedt ontwerpers en 
bestekschrijvers betrouwbare informatie om de 
besluitvorming te vergemakkelijken door digitale 
levenscyclusanalysegegevens te vertalen in een eenvoudige 
milieuschaal van A + tot E, waardoor voorschrijvers de beste 
milieukeuzes kunnen maken bij het selecteren van 
materialen en bouwcomponenten.

Voorschrijvers die de ecologische gids gebruiken, weten dat het OSB3-
paneel, waarvan SMARTPLY een toonaangevende leverancier op de 
markt is, systematisch goede cijfers behaalt in termen van algehele 
milieu-impact. Veel voorbeelden zijn gegeven in de gids waar het OSB3-
product bijdraagt aan een beoordeling algemeen voor de elementen 
van A en A + en scoort daarom consequent beter dan dezelfde 
elementen waarin multiplex is gespecificeerd.

    
            

        
      

          
     

    
           

         
      

          
     

SMARTPLY OSB3-panel is onafhankelijk geëvalueerd 
door de NSAI met betrekking tot de naleving van de norm EN 
13986: 2004 en aangezien een vereiste van de BREEAM- methode 
(milieubeoordelingsmethode van het Building Research Establishment) 
onder het artikel "Hea 02 Indoor Air Quality" kan bijdragen aan de 
BREEAM-rating / credit.

      
     

       
      

        
     

 

          
        

        
         

         
    

Een gids gepubliceerd door Greenpeace in augustus 2018, getiteld: "Een 
nieuwe standaard instellen: alternatieven voor niet-duurzaam multiplex in 
de Britse bouwsector", citeerde de FSC-gecertificeerde vezelplaat (OSB), 
waarvan SMARTPLY een toonaangevende leverancier is. de markt, als 
een van de meest milieuvriendelijke alternatieven voor multiplex, niet FSC- 
gecertificeerd voor alle soorten bouwprojecten.



  

‑ mm 6‑10 11‑17 18‑25

EN 323 % +/‑ 15 +/‑ 15 +/‑ 15

 EN 310 N/mm2  22  20  18

Résistance à la flexion (MOR) EN 310 N/mm2  11  10  9

EN 310 N/mm2  3500  3500  3500

EN 310 N/mm2  1400  1400  1400

EN 319 N/mm2  0,34  0,32  0,30

 
EN 1087‑1 N/mm2  0,15  0,13  0,12

EN 317 %  15  15  15

EN 120 mg/100g  8,0 (E1)  8,0 (E1)  8,0 (E1)

EN 322 % 2‑12 2‑12 2‑12

EN 324‑1 mm +/‑ 3,0 +/‑ 3,0 +/‑ 3,0

EN 324‑1 mm +/‑ 3,0 +/‑ 3,0 +/‑ 3,0

EN 324‑1 mm +/‑ 0,8 +/‑ 0,8 +/‑ 0,8

EN 324‑1 mm +/‑ 0,3 +/‑ 0,3 +/‑ 0,3

EN 324‑2 mm/m +/‑ 1,5 +/‑ 1,5 +/‑ 1,5

EN 324‑2 mm/m  2,0  2,0  2,0

 EN 12524
EN 13986

‑

BS 476‑7
AD B 2006

‑

EN 13501‑1
EN 1398

‑ (
(

EN 1995‑1‑2 mm/min (  20 mm) 0,78

EN 13986 W/(m.K) 0,13

EN 13986 dB R = 13 x lg (mA) + 14 : (1‑3 kHz à mA >5 kg/m2)

EN 13986 ‑  
 

  
EN 318

DD CEN/TS 12872
%

0,02 0,03 0,5

TABEL 1:
Fysieke en mechanische eigenschappen van het SMARTPLY OSB3-paneel

Mechanische eigenschappen Test methode Eenheid Vereiste voorwaarde

Paneeldikte

Gemiddelde dichtheidstolerantie

Buigsterkte (MOR)
- hoofdas

- kleine as

Elasticiteitsmodulus (MOE)
- hoofdas

Elasticiteitsmodulus (MOE)
- kleine as

Interne verbinding

Interne binding na kooktest

24 uur dikke zwelling

Formaldehyde-afgifte
- waarde van de perforator

Vochtigheid
- af fabriek

algemene toleranties Test methode Eenheid Vereiste voorwaarde

Lengte

Breedte

Dikte (niet geschuurd)

Dikte (geschuurd)

Rechtheid van randen

Haaksheid

EenheidTest methode
Referentie standaard

Ontwerpwaarden van 
bouwfysica

Ontwerpwaarde

 
Waterdampbestendigheidsfactor 
(µ-waarde)

Brandreactie (BS)

Reactie bij brand (Euroklasse)

Verkolingssnelheid (β0, ρ, t)

Warmtegeleiding (y)

Geluidsisolatie in de lucht

Geluidsabsorptiecoëfficiënten

Dimensionale verandering
tot een variatie van 1% in de 
vochtigheid van het paneel

     150 (natte beker) / 240 (droge beker)

Class 3

9 mm) D-s2,d0 (exclusief vloeren)
9 mm) DFL-s1 (vloeren)

0,10 (frequentiebereik 250 Hz tot 500 Hz)
0.25 (frequentiebereik 1000 Hz tot 2000 Hz)

   lengte breedte     dkte



  
 

 

  
 

  
 

>6 – 10 >10 – 18 >18 – 25

 

 
 

ƒm,0,k

ƒm,90,k

18
9,0

16,4
8,2

14,8
7,4

 

 
 

ƒt,0,k

ƒt,90,k

9,9
7,2

9,4
7,0

9,0
6,8

 

 
 

ƒc,0,k

ƒc,90,k

15,9
12,9

15,4
12,7

14,8
12,4

ƒv,k

ƒv,r,k

6,8
1,0

6,8
1,0

6,8
1,0

 
 

 
 

4930
1980
3800
3000

4930
1980
3800
3000

4930
1980
3800
3000

1080
50

1080
50

1080
50

 
 
 
    

 
 

 
 
 

  

  

  
  

TABEL 2:

STRUCTUREEL ONTWERP VAN HET 
SMARTPLY OSB3-PANEEL

     
     

         
         

        
      

        
       

      

        
         

      
      

       
         
        

      
       

 

BS 8103-3 biedt "overwogen bevredigende" tabellen en andere 
structurele ontwerprichtlijnen om toezichthoudend / technisch 
personeel in bouwbedrijven in staat te stellen de 
dikte, het type en alle beperkingen van OSB-componenten te 
bepalen. voor vloeren en daken van woningen met beperkte 
afmetingen. Een bouwingenieur moet in dienst worden 
genomen wanneer de bouw buiten het bestek van dit deel van 
BS 8013 valt. Aanvullende technische begeleiding wordt 
gegeven in de technische productinformatiebladen van 
SMARTPLY.

De karakteristieke waarden van weerstand en stijfheid van het 
OSB3-paneel worden gegeven in tabel 2 (hieronder). Ze 
kunnen worden gebruikt voor berekeningen van de 
grenstoestand volgens de norm EN 1995‑1‑1 (Eurocode 5).

         
         

         
        

   

Voor berekeningen van toelaatbare spanningen volgens BS 5268 worden 
de conversiefactoren gegeven in BS 5268-2 om deze karakteristieke
sterkte- en stijfheidswaarden om te zetten in kwaliteitssterkte en
stijfheidswaarden. De vermelde eigenschappen zijn onder meer buiging, 
spanning, compressie en afschuiving.

Wanneer het OSB3-paneel structureel wordt gebruikt onder 
servicevoorwaarden van klasse 1, zijn de karakteristieke waarden 
van de mechanische eigenschappen in tabel 2 van toepassing. Om 
deze waarden om te zetten in ontwerpwaarden, moeten ze 
worden gewijzigd in overeenstemming met de norm EN 1995-1-1 
(Eurocode 5) voor de duur van het opladen (kmod, kdef).

Wanneer het OSB3-paneel structureel wordt gebruikt onder 
servicecondities van klasse 2, zijn de karakteristieke waarden 
van de mechanische eigenschappen in tabel 2 van toepassing. 
Om deze waarden om te zetten in ontwerpwaarden, moeten 
ze worden gewijzigd in overeenstemming met de norm EN 
1995-1-1 (Eurocode 5) voor zowel de serviceklasse als de 
laadduur (kmod, kdef).

Overgenomen uit BS EN 12369-1Karakteristieke waarden van weerstand en stijfheid van het OSB3-paneel:

Eigenschappen Aanwijzing Dikte bereik (mm)

Karakteristieke weerstandseigenschappen (N / mm2)
Buigsterkte

Parallel aan de reikwijdte
Loodrecht binnen handbereik

   Treksterkte

Parallel aan de reikwijdte
Loodrecht binnen handbereik

Druksterkte

Parallel aan de reikwijdte
Loodrecht binnen handbereik

Schuifsterkte

Paneel (zoals in een rekkenpaneel)
vlak (zoals in een vloer)

Stijfheidseigenschappen (N / mm2)

Elasticiteitsmodule

Medium, in flexie parallel aan de overspanning
Medium, in buiging loodrecht op de overspanning
Medium, spanning en compressie parallel aan de overspanning
Medium, spanning en compressie loodrecht op de overspanning

E0, gemiddeld

E90,gemiddeld

Ect,0,gemiddeld

Ect,90,gemiddeld

Gv,gemiddeld

Gr,gemiddeld

Afschuifmodule

Paneel (zoals in een rekkenpaneel)
Plan (zoals in een vloer)

Opmerkingen:
• 0 = in de richting van de hoofdas.
• 90 = in de richting van de secundaire as.
• Deze eigenschappen hebben betrekking op een evenwichtsvochtigheidsniveau van de geteste stukken geconditioneerd bij een temperatuur 
van 20 ° C en een relatieve vochtigheid van 65%.
• De karakteristieke waarden van het 5e percentiel voor stijfheid moeten worden genomen als 0,85 x de gemiddelde waarden in de tabel.
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Highly Engineered
Versatile
FSC® Certified
No Structural
Defects
Sustainable
CE Compliant
Cost Effective

SmartPly OSB2 is an engineered,

load-bearing panel designed for

use in both structural and 

non-structural applications in dry

conditions. It is a versatile, strong

and cost-effective panel.

Manufactured in ac

EN 300 performanc

is ideal for furnitur

pallet tops, garden 

up, van fit-outs and 

applications.

OSB2 Dimensions and Thickness (mm)

6

Thickness (mm) length x width type

square edge

8 square edge

11 square edge

15 square edge

18 square edge
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DIENST

Neem voor meer informatie en / of technisch advies contact 
op met uw lokale SMARTPLY-verkoopvertegenwoordiger of 
SMARTPLY-technische ondersteuningsmedewerkers in een 
van onze Europese kantoren.

UK : +44 (0) 1322 424900

Ierland: +353 5 181 0205

Duitsland: +49 32221097221

Frankrijk: +33 975189830

   
  België: +32 28086256

Nederland: +31 858886230

Aangezien we onze technische gegevensbladen 
voortdurend bijwerken, controleer dan op 
www.mdfosb.com of u de meest recente versie heeft.

Dit technische gegevensblad is uitsluitend bedoeld voor informatieve 
doeleinden en SMARTPLY EUROPE DAC of hun vertegenwoordigers 
wijzen alle verantwoordelijkheid af. SMARTPLY EUROPE DAC heeft 
redelijke inspanningen geleverd om de juistheid van eventuele 
adviezen, aanbevelingen en informatie te verifiëren. SMARTPLY 
EUROPE DAC behoudt zich het recht voor om haar producten, 
productie-informatie en assortiment zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen.

BELANGRIJKE AANTEKENINGEN

De aanbevelingen in dit technische gegevensblad voor het juiste 
gebruik van het SMARTPLY OSB3-product zijn specifiek 
ontworpen om de levensduur en prestaties van dit 
kwaliteitsproduct tijdens gebruik te garanderen. Het is daarom 
essentieel om deze aanbevelingen strikt op te volgen.

      
       
         

     

        
          

       
       

       
      

      
      

         

     
          

      
     

 

Om algemene richtlijnen te geven voor het juiste gebruik van 
SMARTPLY OSB3-panelen, verwijst dit technische gegevensblad 
naar de relevante BS- en EN-normen. SMARTPLY EUROPE DAC 
kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor klachten die 
voortvloeien uit het gebruik van informatie die uit dergelijke bronnen 
is gehaald.

SMARTPLY EUROPE DAC kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze 
aanbevelingen of productstoringen als gevolg van onjuist 
structureel ontwerp of oneigenlijk gebruik van dit product.

Het product is ontworpen om te worden geïnstalleerd door 
een competente fabrikant of algemene aannemer, ervaren 
met dit type product, in strikte overeenstemming met de 
technische richtlijnen in de desbetreffende SMARTPLY-
productgegevensbladen.


