
 

Decospan NV 
15.09.2016 Lageweg 33  

8930 Menen - Belgium 
www.nordusdecospan.com  info@decospan.com 

 

Frequently Asked Questions 

 

1. Wat zijn de specificaties van een Nørdus paneel? 
Een Nørdus paneel bestaat uit een kern van MDF met een fineerhouten toplaag van 0.6mm 

of 1.5mm op beide zijden. De toplaag van het paneel is altijd van A-kwaliteit en mixmatch 

gevoegd. Omwille van stabiliteitsredenen is de achterzijde ook altijd voorzien van een 

tegenlaag in fineerhout. De kwaliteit hiervan kan dezelfde zijn als de toplaag (dubbelzijdig 

paneel) of van een lagere kwaliteit (enkelzijdig paneel). De afmetingen van een Nørdus plaat 

zijn altijd 2790x1240x18mm. De basisplaten zijn CARB 2 gecertificeerd. 

 

2. Wat is het verschil tussen enkelzijdig en dubbelzijdig? 
Een dubbelzijdige plaat heeft een fineerhouten toplaag van A-kwaliteit op beide zijden en 

kan gebruikt worden voor meubeltoepassingen. Een enkelzijdig plaat heeft een achterzijde 

van een lagere kwaliteit die significant verschilt in kleur en textuur van de voorzijde. 

Bijvoorbeeld: een verschillende voegwijze, beperkte aanwezigheid van spinthout, niet-

gerookt vergeleken met een gerookte voorzijde, enzovoort. Alle dubbelzijdige referenties 

met een toplaag van 1.5mm (#15) hebben een tegenlaag in den B-kwaliteit van 1.5mm. 

Daarom wordt er sterk geadviseerd om enkelzijdige panelen enkel te gebruiken voor 

toepassingen waarbij de rugzijde niet zichtbaar is (muur en plafond). Voor alle ander gebruik 

worden dubbelzijdige platen aangeraden (meubelapplicaties). 
 

3. Wat zijn de specificaties van een Nørdus flex? 
Nørdus is ook beschikbaar als flex. Flex is een gevoegd vel fineer dat heel gemakkelijk te 

verwerken is. Het fineervel wordt eerst op een papieren drager geperst om vervolgens de 

houtvezels te breken. Hierdoor krijgen we een flexibel vel fineerhout dat zowel vlak als 

gebogen kan verwerkt worden. De toplaag van een Nørdus flex bestaat steeds uit een 

gevoegd vel van 0,6 mm in A-kwaliteit volgens het gekozen design. De tegenlaag bestaat uit 

een papieren onderlaag in een kleurtint die aanleunt bij de kleur van de gekozen referentie. 

De verlijming van top- en tegenlaag gebeurt met een formaldehydevrije lijm. Afhankelijk van 

de behandeling van het oppervlak verschillen de afmetingen: Spring Larch, Autumn Larch, 

Winter Larch en Clean Spruce zijn geborsteld en zijn3000x1220mm. Vivid Spruce, Honey 

Pine, Snow Birch, en Wild Pine zijn plain en hebben de afmetingen 3050x1240mm. Om het 

product te verlijmen raden we sterk aan om onze instructies nauw op te volgen. Deze zitten 

in elke doos of kan u terugvinden op onze website: www.nordusdecospan.com. 
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4. Wat is de betekenis van #06 en #15? 
Dit zijn indicaties van de dikte van de fineerhouten toplaag. #06 is een fineer toplaag van 

0.6mm en #15 staat voor een toplaag van 1.5mm fineerhout. Houd er rekening mee dat dit 

de dikte is van het fineer alvorens het verwerkt wordt. De finale dikte kan variëren. 

 

5. Wat zijn de mogelijkheden van kantenbanden?  
Van elk design zijn er bijpassende kantenbanden ontwikkeld. Op die manier kunnen de 

randen van de Nørdus platen perfect afgewerkt worden. Nørdus reikt hiermee een 

totaaloplossing aan waardoor elk project tot een geslaagd eindresultaat zal leiden. Alle 

kantenbanden zijn opgebouwd uit fineerhout met versterkend vlies, niet voorgelijmd en 

verpakt in rollen van 50 lopende meter per rol. Alle kanten zijn zowel verkrijgbaar in 

hoogte 26 mm als 46 mm. Naast de kantenbanden in de passende houtsoorten, is er ook 

de mogelijkheid om een kantenband met het uitzicht van dwars doorgezaagde berken 

multiplex te kiezen. De fijne laagjes die typerend zijn voor de opbouw van een multiplexplaat 

passen bij de Scandinavische interieurstijl en geven het project een zuivere, authentieke 

look. Toch blijven de stabiliteit en verwerkbaarheid van een MDF-plaat behouden. De 

Nørdus-kantenbanden zijn niet FSC-gecertificeerd. 

 

6. Kan ik een Nørdus-paneel bestellen met dezelfde afwerking 

zoals voorgesteld in de brochure? 

Neen, de Nørdus-producten worden altijd onafgewerkt geleverd en moeten worden 

behandeld door de verwerker. We hebben een aantal mogelijkheden geïllustreerd in de 

brochure waarbij we hebben vertrouwd op de expertise en de creativiteit van twee partners 

die gespecialiseerd zijn in het kleuren en beschermen van houten oppervlaktes. Voor meer 

informatie over de afwerking van Nørdus, gelieve contact op te nemen met Hesse-Lignal 

(kleuren en lakwerk) of Rubio Monocoat (olie). 

 

7. Kan ik zelf de afwerkingsproducten bestellen? 
Ja. U kan Hesse-Lignal (kleuren en lakwerk) of Rubio Monocoat (olie) rechtstreeks 

contacteren om het gewenste product te bestellen en een producthandleiding te vragen. 

Voor de exacte codes van de gebruikte producten, gelieve onze pagina “Downloads” te 

raadplegen. 

 

8. Is een Nørdus paneel altijd geborsteld? 
Sommige referenties zijn geborsteld, sommige niet. Algemeen gezien zijn alle producten met 

een fineerlaag van 1.5mm (#15) altijd B2 geborsteld op beide zijdes. Spring Larch, Autumn 

Larch, Winter Larch & Clean Spruce in 0.6mm fineer zijn type B1 geborsteld. Vivid Spruce, 

Honey pine, Snow Birch en Wild Pine zijn altijd plain (niet geborsteld). De verduidelijkende 

tabel kan worden gevonden op de website. 
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9. Zijn andere basisdragers of afmetingen mogelijk? 
Voor projecten zijn andere basisdragers en dimensies mogelijk op aanvraag en met mogelijks 

enkele restricties. Echter moet voor dergelijke bestellingen met een langere levertijd 

rekening gehouden worden. Gelieve hiervoor steeds met ons contact op te nemen. 

 

10.  Is Nørdus FSC-gecertificeerd? 
De Nørdus producten hebben geen FSC label wanneer deze zonder expliciete voorafgaande 

kennisgeving worden besteld. Op aanvraag en mits beschikbaarheid is FSC mogelijk, 

afhankelijk van de houtsoort. Echter moet voor dergelijke bestellingen met een langere 

levertijd rekening gehouden worden. Gelieve hiervoor steeds met ons contact op te nemen. 

 

11.  Vivid Spruce is fineer met knopen. Wat zijn mogelijke risico’s? 
Soms valt een knoop uit, waardoor een gat in de oppervlakte is en de MDF zichtbaar wordt. 

Aangezien wij niet weten hoe de panelen worden afgewerkt, laten wij dit zo. De gaten 

worden niet opgevuld met houtpasta. Dit kan op aanvraag worden gedaan mits een 

meerprijs. 

 

12.  Waarom is Wild pine zo expressief? 

Wild pine is afrol schilfineer, wat een zeer irreguliere en gevarieerde houttekening 

veroorzaakt. Wild Pine kan ook enkele barsten hebben in het oppervlak door de spanning in 

het hout. Deze barsten worden niet opgevuld met houtpasta. 

 

13. Waarom is Wild Pine een beter alternatief voor een bruut 

multiplex constructiepaneel? 
Een Nørdus Wild Pine bestaat uit een MDF plaat met een betere verwerkbaarheid dan een 

brute constructiemultiplex. De plaat is stabieler en kan gemakkelijker worden afgewerkt. 

 

14.  Zijn Autumn Larch en Winter Larch gerookt? 
Ja. Autumn Larch is licht gerookt, Winter Larch is donker gerookt. Het proces is een 

combinatie van ammoniak- en verwarmingstechnieken. 

 

15.  Wat zijn de bleke vlekken in Autumn Larch en Winter Larch? 
De bleke vlekken zijn afkomstig van natuurlijke harsen die aanwezig zijn in het hout. Deze 

zones verkleuren minder, waardoor dit kan resulteren in een bleke plek. 
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16.  Kan ik stalen bestellen? 
Ja, stalen zijn beschikbaar. Van elk design is een los staal te verkrijgen. Architecten kunnen 

ook een volledige stalenmap bestellen. Daarnaast is ook een display met grote stalen terug 

te vinden bij de meeste van onze distributeurs. Die beschikken ook over kleine stalen aan de 

achterkant van de kast. 

 

17.  Ik heb een project gerealiseerd en hierbij Nørdus toegepast. 

Waar kan ik mijn foto’s posten? 

Wij zijn benieuwd om te zien wat u gecreëerd heeft. Deel uw foto’s op Facebook, LinkedIn, 

Pinterest of Twitter en gebruik de hashtags #nordus of #decospan of #nordusdecopsan. 

U kan ook uw foto’s mailen naar info@decospan.com . 

 

18.  Ik heb een andere vraag. Hoe kan ik u bereiken? 
De meest efficiënte manier om ons te bereiken is via de Nørdus website door het 

contactformulier in te vullen. Uw vraag wordt automatisch doorgestuurd naar de 

verantwoordelijke persoon in uw regio. Telefonisch zijn wij ook te bereiken  

via +32 56 52 88 00. 


