
 

 

 

Houten terrasplanken met Exterpark Plus clipsysteem 

 

 

 

 

Verkrijgbaar in de houtsoorten: 

- Elondo (afmetingen 21mm x 100mm, 28mm x 120mm, 35mm x 145mm) 

- Ipé Lapacho (afmetingen 21mm x 100mm, 21mm x 130mm, 28mm x 130mm) 

- Kurupay (afmetingen 21mm x 100mm) 

- Taperyba (afmetingen 21mm x 100mm, 21mm x 130mm) 

- Bamboo X-treme ongeolied (afmetingen 20mm x 133mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kenmerken Elondo:  

  

 

 

Technische info: 

 Volumieke massa 800 tot 960 kg/m3   Druksterkte ca. 93 N/mm2 bij 12% rHf 

 Krimpen / zwellen ca. 1,2% tangentiaal  Buigsterkte ca. 120 tot 170 N/mm2  biji 12% rHf 

 Krimpen / zwellen ca. 1% radiaal  Advies HOH onderconstructie 370mm 

 Duurzaamheidsklasse 1 (Kernhout), Spint minder  Elasticiteitsmodulus 13.000 tot 19.000 N/mm2  

 Toepassing ook mogelijk bij direct bodemcontact  Kleur: geel/rood-bruin, wordt zilvergrijs 

 

Houtbeschrijving: 

Vers gekapt kernhout is geel tot oranjebruin. Na blootstelling aan licht en lucht donkert dit na tot 

donkerbruin of donker roodbruin. Het relatief smalle spint dat maximaal 60 mm breed kan worden, is 

geelgrijs tot donkergeel. Er kunnen zich bij tali vrij grote kleurverschillen voordoen, die worden 

veroorzaakt door de verschillende groeiomstandigheden. De structuur van het hout is echter zeer 

gelijkmatig zonder uitgesproken tekening. 

Bewerkbaarheid: 

Door de hoge volumieke massa en de kruisdraad is Elondo vrij moeilijk te bewerken en 

gereedschappen stompen snel af. Goede afzuiging is noodzakelijk aangezien tali stoffen bevat die 

schadelijk zijn voor de gezondheid en neus- en keelirritatie kunnen veroorzaken. Voorboren is 

noodzakelijk. 

 

Duurzaamheid: 

Schimmels 1. Termieten D. Marineboorders M. 



 

 

 

Kenmerken Kurupay:  

 

 

 

Technische info: 

 Volumieke massa 950 tot 1170 kg/m3   Druksterkte ca. 65 N/mm2 bij 12% rHf 

 Krimpen / zwellen ca. 3,0% tangentiaal  Buigsterkte ca. 140 N/mm2  biji 12% rHf 

 Krimpen / zwellen ca. 1,3% radiaal  Advies HOH onderconstructie 370mm 

 Duurzaamheidsklasse 1 (Kernhout), Spint minder  Elasticiteitsmodulus ca. 15.250N/mm2   

 Toepassing niet mogelijk bij direct bodemcontact  Kleur: grijs-bruin, wordt donkerder grijs 

 

 

Kurupay kernhout is vers grijsbruin, rozebruin tot rozerood met zwarte aderen, aan licht blootgesteld 

donkerder wordend tot diep donkerrood of roodbruin met zwarte aderen die het hout, afhankelijk 

van de zaagrichting, een aantrekkelijke streep of vlamtekening geven, die echter later bij het 

donkerder worden van het hout onduidelijker wordt. 

Bewerkbaarheid: 

Door de grote hardheid is Kurupay met alle gereedschappen moeilijk te bewerken en heeft het een 

afstompende werking op snijvlakken. Voorboren is noodzakelijk 

Duurzaamheid: 

Schimmels 1. 

 



Kenmerken Ipé Lapacho:  

 

 

 

Technische info: 

 Volumieke massa ca 1050 kg/m3   Druksterkte ca. 91 N/mm2 bij 12% rHf 

 Krimpen / zwellen ca. 1,0% tangentiaal  Buigsterkte ca. 178 N/mm2  biji 12% rHf 

 Krimpen / zwellen ca. 1,4% radiaal  Advies HOH onderconstructie 370mm 

 Duurzaamheidsklasse 1 (Kernhout), Spint minder  Elasticiteitsmodulus ca. 19.000 N/mm2   

 Toepassing ook mogelijk bij direct bodemcontact  Kleur: rood-bruin, wordt donkerder 

 

 Houtbeschrijving: 

Ipé is de commerciële naam voor de botanische soort Tabebuia of Groenhart uit Suriname die 

behoort tot de familie van de Bignoniaceae en komt uit de tropische bossen van Midden- en Zuid-

Amerika. Het groenachtig bruine tot groenachtig geelbruine kernhout is duidelijk te onderscheiden 

van het geelachtig grijze 40-80 mm brede spint. De kern vertoont dikwijls lichte tot donkere zones 

waardoor het enigszins gestreept kan lijken. Ook als er kruisdraad aanwezig is, kan door de lichtval 

een decoratieve fijne streeptekening aanwezig zijn. Ipé heeft een vrij gelijkmatige structuur zonder 

uitgesproken tekening. Het hout bevat de inhoudsstof lapachol die op het langsvlak als (groen)gele 

streepjes zichtbaar is. Lapachol kleurt in aanraking met ammonia rood, waardoor Ipé van 

bijvoorbeeld demerara groenhart is te onderscheiden. Het hout is zeer hard en sterk, moeilijk 

splijtbaar en zeer elastisch. 

Bewerkbaarheid: 

Door zijn hoge volumieke massa moeilijk te bewerken en snijvlakken stompen snel af. Bij het schaven 

wordt aanbevolen kleine snijhoeken te gebruiken om problemen bij kruisdraad te voorkomen. Ipé 

laat zich glad afwerken. Een goede afzuiging van het houtstof wordt aanbevolen. Voorboren is 

noodzakelijk 

Duurzaamheid:  

Schimmels 1, niet bestand tegen aantasting door paalworm. 



Kenmerken Taperyba: 

 

 

 

Technische info: 

 Volumieke massa 950 tot 1100 kg/m3   Druksterkte ca. 91 N/mm2 bij 12% rHf 

 Krimpen / zwellen ca. 1,0% tangentiaal  Buigsterkte ca. 178 N/mm2  biji 12% rHf 

 Krimpen / zwellen ca. 1,4% radiaal  Advies HOH onderconstructie 370mm 

 Duurzaamheidsklasse 1 (Kernhout), Spint minder  Elasticiteitsmodulus ca. 19.000 N/mm2   

 Toepassing niet mogelijk bij direct bodemcontact  Kleur: rood-bruin, wordt donkerder 

 

 

Taperyba is een mooie stabiele houtsoort en komt uit Paraguay, Bolivia, Argentinië en Brazilië. De 

botanische naam is Sweetia fructicosa 

Vers kleurt Taperyba licht geelbruin met veel nerftekening en kleurschakering. Onder invloed van 

weersinvloeden kleurt het hout licht bruinrood en egaler van kleur op. Een oliebehandeling 

accentueert de mooie structuur en lichte kleurnuances. Onbehandeld zal Taperyba in een periode 

van ca. 1 tot 1,5 jaar vergrijzen. Exterpark Taperyba is afkomstig uit houtzagerijen in Paraguay. De 

fabriek is gecertificeerd door het Infona instituut wat garant staat voor een duurzaam bosbeheer. 

Bewerkbaarheid: 

Taperyba heeft goede mechanische eigenschappen en is ondanks de hardheid machinaal en met 

handgereedschap goed te bewerken. 

Duurzaamheid: 

Schimmels 1. Termieten matig duurzaam. 

 

 



 

Kenmerken Bamboo X-treme ongeolied: 

 

 

MOSO® Bamboo X-treme® Terrasplank is een massieve plank, gemaakt van in elkaar geperste 

bamboevezels. Een speciaal gepatenteerd thermisch proces op 200°C zorgt ervoor dat 

MOSO® Bamboo X-treme® de hoogste duurzaamheidsklasse bereikt binnen de EU wetgeving. 

Het proces verhoogt de dichtheid – en daarmee de hardheid – van het product. 

 

Technische info: 

 Volumieke massa ca 1150 kg/m3   Druksterkte ca. 63 N/mm2 bij 12% rHf 

 Krimpen / zwellen ca. 0,1% tangentiaal  Brandgedrag: Klasse Bfl-s1 

 Krimpen / zwellen ca. 0,9% radiaal  10 jaar garantie 

 Duurzaamheidsklasse 1  Elasticiteitsmodulus ca. 10373 N/mm2   

 Advies HOH onderconstructie 460mm  Kleur: donker bruin, wordt grijs 

 

 


