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INHOUD
Binnen de hedendaagse architectuur met respect voor de omgeving, kiezen 

we zeer vaak voor gevelbekleding in hout. Niet alleen dankzij de verschillende 

technieken om hout te verduurzamen maar ook door het enorme aanbod vindt 

iedereen een look die past bij de uitstraling van het gebouw.

Eén van de uitdagingen voor gevelbekleding in hout, is te voldoen aan de  

gevraagde brandreactieklasse. In deze brochure geven we u een overzicht van de 

wettelijke eisen inzake brandreactieklasses voor gevelbekleding en de oplossing 

die we bieden met Lemahieu Fire Protection® with Burnblock®. 

 

Lemahieu Fire Protection® is een departement van Lemahieu Group die de  

mogelijkheden van ‘hout als brandveilig bouwmateriaal’ wil aanmoedigen en  

uitbreiden. Met de brandvertragende behandeling onder vacuüm druk met  

Burnblock® verbeteren we de brandreactieklasse van hout en platen tot B-s1,d0.

FireProtection®
with Burnblock®

binnen- en 
buitentoepassing

100% biologisch 
afbreekbaar

brandreactieklasse  
tot B-s1,d0

CE gecertificeerd  
EN14915:2013

duurzaamheid van 
de behandeling in 

de tijd (voldoet aan de 

BS EN  16755:2017-norm)
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© copyright coverfoto: Jan De Nul Group | Project pendelparking Aalst.  
Gevelbekleding in ThermoWood® grenen van LDCwood, brandvertragend behandeld  
door Lemahieu Fire Protection® with Burnblock® tot B-s2,d0 (met END-use test).
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WAT ZIJN DE EISEN?

2 - Wat zijn de eisen?

Om brandvoorplanting via de gevel te beperken of te vertragen, legt het Koninklijk  

Besluit Basisnormen enkele eisen op met betrekking tot de brandreactie van  

gevelbekleding in hun uiteindelijke toepassingsvoorwaarden of end-use conditions 

(m.a.w. zoals ze geplaatst zijn op de werf). Dit houdt in dat men bij de beoordeling 

van de brandreactie van de gevelbekleding rekening moet houden met de eventuele 

invloed van de onderliggende materiaallagen en de bevestigingswijze. Tabel A geeft 

een overzicht van de in de herziening vermelde brandreactie-eisen van de gevelbekle-

dingen in hun uiteindelijke toepassingsvoorwaarden. 

Wettelijke eisen inzake brandreactieklasse van gevelbe-
kledingen in hun uiteindelijke toepassingsvoorwaarden1

De regelgeving1

Gebouwtype
Hoge 

gebouwen
Middelhoge  
gebouwen

Lage gebouwen

Type gebruikers

Niet-zelfredzaam 
(type 1)

zelfredzaam en slapend 
(type 2) of zelfredzaam 

en wakend (type 3)

Gevelbekleding (1) A2-s3,d0 (2) B-s3,d1 C-s3,d1 (2) D-s3,d1

(1) De deuren, gevelversieringen, voegen en technische uitrustingen in de gevel (bv. uithangbor-
den, verlichtingstoestellen, verluchtingsroosters, afvoergoten, plantenbakken en muurdoorvoe-
ren van verwarmingsinstallaties) zijn niet onderworpen aan de vermelde eisen, voor zover hun 
totale zichtbare oppervlakte kleiner is dan 5% van de zichtbare oppervlakte van de desbetreffen-
de gevel.

(2) Strenger dan de vroegere eis.

HOGE GEBOUWEN (h > 25 m)

In de nieuwe regelgeving zijn vooral de eisen voor hoge gebouwen (h > 25 m) stren-

ger geworden. Zo zal de gevelbekleding moeten beantwoorden aan de brandreactie-

klasse A2-s3,d0 volgens de norm NBN EN 13501-1 (6) of door middel van een LARGE-

-SCALE TEST (bijvoorbeeld SP FIRE 105).

Tabel A



2 - Wat zijn de eisen?

1 Bron: WTCB

Wat zijn de eisen? - 3

MIDDELHOGE GEBOUWEN (10 m ≤ h ≤ 25 m) 

Voor middelhoge gebouwen (10 m ≤ h ≤ 25 m) blijft de eis onveranderd. In dat geval 

moet de gevelbekleding minstens voldoen aan de brandreactieklasse B-s3,d1.

LAGE GEBOUWEN (h < 10 m) 

Bij lage gebouwen (h < 10 m) zijn de eisen afhankelijk van het gebruikerstype:

• niet-zelfredzame gebruikers (type 1; bv. ziekenhuizen, gevangenissen en crèches): 

de eis voor de brandreactieklasse van de gevelbekleding wordt verstrengd naar 

C-s3,d1

• slapende zelfredzame gebruikers (type 2; bv. hotels en appartementsgebouwen) 

en wakende gebruikers (type 3; bv. kantoorgebouwen winkels): de gevelbekleding 

moet tot de brandreactieklasse D-s3,d1 behoren.

Het is belangrijk om op te merken dat deze eisen van toepassingen zijn op de houten 

gevelbekleding in hun uiteindelijke toepassingsvoorwaarden en niet op de bekleding 

op zich.

© copyright foto: Upgrade Estate | Project: Ganda Upkot Gent.  
Gevelbekleding in ceder shingels, brandvertragend behandeld door Lemahieu Fire Protection® with Burnblock®  
tot brandreactieklasse B-s2,d0.



4 - Brandreactieklasse D-s3,d1

De brandreactie van massief hout dat geen brandvertragende behandeling kreeg, is 

afhankelijk van de houtsoort, de dichtheid van het hout, de dikte van het profiel en de 

plaatsingswijze ervan. 

Bij de vraag naar brandreactieklasse D-s3,d1, hoeft het hout niet brandvertragend 

behandeld te worden, indien het aan ondervermelde voorwaarden voldoet: 

1. gevelprofiel met een minimum dikte van 18 mm

2. een houtsoort met minimale gemiddelde dichtheid van 390 kg/m3 

3. een gesloten gevelbekleding (of open gevelbekleding met lariks onder voor-

waarden)

Belangrijk is dat de gevelbekleding wordt geplaatst op een achterwand/substraat met 

brandklasse A1 of A2 = niet brandbaar. 

Ik moet voldoen aan brandreactieklasse D-s3,d12

BRANDREACTIEKLASSE
D-s3,d1

Brandreactieklasse D-s3,d1 - 5



4 - Brandreactieklasse D-s3,d1

2 Bron: WTCB

Brandreactieklasse D-s3,d1 - 5

2

3

4

Isolatiemateriaal, tenminste A2-s1,d0 met minimale dichtheid van 10 

kg/m3. Indien niet wordt voldaan aan A2-s1,d0 (bv. PUR), dient een 

beschermingsplaat K
2
 10/K

2
 30 of EI 15/EI 30 te worden voorzien. 

1

Vochtscherm.2

Geventileerde luchtspouw + bevestigingssysteem (bv. vurenhout of 

grenenhout).
3

Gesloten gevelbekleding met planchet minimumdikte 18 mm en een 

houtsoort met minimale densiteit van 390 kg/m3.
4

© copyright tekening: Lemahieu Group nv

© copyright foto links: Lemahieu Group nv | Project: WZC Maria Assumptia, Dilbeek.  
Gevelbekleding in ThermoWood® ayous van LDCwood, brandvertragend behandeld door Lemahieu Fire 
Protection® with Burnblock® tot B-s1,d0.



6 - Brandreactieklasse D-s3,d1

Bijkomende toelichting3

De beschikking 2006/213/EG preciseert de brandreactieklasse die - onder bepaalde 

voorwaarden - geldt voor massief houten gevelbekledingen zonder verdere proeven 

(zie tabel B). We willen erop wijzen dat een gevelbekledingssysteem uit cederstroken 

(WCR) met een dikte van 18 mm en een gemiddelde dichtheid van meer dan 390 kg/

m³ volgens de proef- en classificatieverslagen de brandreactieklasse D-s2,d0 heeft. De 

plaatsingsvoorwaarden zijn identiek aan deze uit de tabel. Houten gevelbekledingen 

die beantwoorden aan de voorwaarden uit de beschikking (zie tabel) en cederhouten 

bekledingen die beantwoorden aan bovenstaande voorwaarden, voldoen dus aan de 

eisen voor lage gebouwen, aangezien hun klasse (D-s2,d0) gunstiger is dan de vereis-

te klasse (D-s3,d1).

Uittreksel uit de beschikking 2006/213/EG

Minimale gemiddel-
de dichtheid

Minimale 
dikten

Plaatsingsvoorwaar-
den (totaal/minimum)

Brandreactie-
klasse

390 kg/m³ 18/12 mm
Met een open spouw aan 

de achterzijde (*)
D-s2, d0

Tabel B

(*) De ondergrond (bv. isolatie) achter de geventileerde spouw moet ten minste tot de 

klasse A2-s1,d0 behoren en een minimale dichtheid van 10 kg/m³ vertonen.

Ook andere houten gevelbekledingssystemen kunnen beantwoorden aan de eisen 

voor lage gebouwen. Indien deze niet conform zijn met een beschikking van de  

Europese Commissie, zal een proef- en classificatieverslag uitsluitsel geven. We willen 

erop wijzen dat de plaatsingsvoorwaarden uit het proefverslag strikt opgevolgd  

moeten worden in hun uiteindelijke toepassingsvoorwaarden. 

3 Bron: WTCB

© copyright foto rechts: Etau Architects | Project WZC Couillet.  
Gevelbekleding in ThermoWood® grenen van LDCwood, brandvertragend behandeld door Lemahieu 
Fire Protection® with Burnblock® tot B-s2,d0, geschaafd door Lemahieu Processing.

Brandreactieklasse D-s3,d1 - 7



6 - Brandreactieklasse D-s3,d1

© copyright foto rechts: Etau Architects | Project WZC Couillet.  
Gevelbekleding in ThermoWood® grenen van LDCwood, brandvertragend behandeld door Lemahieu 
Fire Protection® with Burnblock® tot B-s2,d0, geschaafd door Lemahieu Processing.

Brandreactieklasse D-s3,d1 - 7



BRANDREACTIEKLASSE
B-s3,d1 OF C-s3,d1

8 - Brandreactieklasse B-s3,d1 of C-s3,d1

Indien moet worden voldaan aan B-s3,d1 of C-s3,d1 is het noodzakelijk het hout 

brandvertragend te behandelen en ben je aangewezen op een classificatierapport 

op basis van testen. 

Voor klasse B-s3,d1 en C-s3,d1 is wat er in uw attest staat (houtsoort, minimum dikte 

hout, toepassing, opstelling,….) bepalend of u voldoet aan de gevraagde brandreactie-

klasse. Ook hier is het belangrijk dat de gevelbekleding wordt geplaatst op een achter-

wand/substraat met brandklasse A1 of A2. 

 

Conform de wetgeving voldoet isolatie niet. In de opbouw dient een beschermings-

plaat K
2
 10 te worden voorzien.

Ik moet voldoen aan brandreactieklasse B-s3,d1 of 
C-s3,d14

Brandreactieklasse B-s3,d1 of C-s3,d1 - 9



8 - Brandreactieklasse B-s3,d1 of C-s3,d1 Brandreactieklasse B-s3,d1 of C-s3,d1 - 9

1

2

3

4

Isolatiemateriaal.

In rekening 

te brengen 

voor de 

brandreactie.

1

Beschermingsplaat K
2
 10/K

2
 30 of EI 15 / EI302

Geventileerde luchtspouw + bevestigingssysteem (bv. vurenhout of 

grenenhout).

Bij Lemahieu Fire Protection dient het achterliggende lattenwerk niet 

brandvertragend te worden behandeld.

3

Gesloten, brandvertragend behandelde gevelbekleding 

(keuzelijst producten zie pagina 12)
4

4 Bron: WTCB

© copyright foto links: Laurijssens Architects | Project WZC Maria Assumptia, Dilbeek.  
Gevelbekleding in ThermoWood® ayous van LDCwood, brandvertragend behandeld door Lemahieu Fire 
Protection® with Burnblock® tot B-s1,d0.

© copyright tekening: Lemahieu Group nv



10 - Brandreactieklasse B-s3,d en C-s3,d11

Opgelet bij open gevelbekleding5

Open gevelbekleding wordt meestal uitgevoerd met een opening van 10 mm tussen 

de gevelplanchetten. Op dit moment heeft niemand hiervoor een standaard  

classificatie. Lemahieu Fire Protection® zal investeren in testen om classificatie voor 

gevelbekleding met open voeg eventueel mogelijk te maken. 

Het spreekt voor zich dat bij een open systeem ook het achterliggende regelwerk, 

brandvertragend moet behandeld worden.

Om een project met open bekleding te laten goedkeuren, zijn er momenteel 

2 opties:

1. U laat een SBI-test uitvoeren specifiek voor een project en in die opstelling  

(END-use). Dit gebeurt wel vaker maar kost tijd en geld. En geeft helemaal geen  

garantie op slagen.

2. U wijzigt het concept naar een gesloten gevelbekleding bv. het profiel LDC FARO:

Alle attesten van Lemahieu Fire Protection® gaan over gesloten  

gevelbekleding waarbij het achterliggende regelwerk niet hoeft te 

worden behandeld.

5 Bron: WTCB

foto rechts: istock



foto rechts: istock

Brandreactieklasse B-s3,d1 en C-s3,d1 - 11



GECERTIFICEERDE 
HOUTSOORTEN

Soorten Dichtheid Min. dikte
Geventileerde  
spouw

Brandreactieklasse

Vuren 355-536 15 mm 40 mm B-s1,d0

Grenen 450-600 21 mm B-s1,d0

Eik 500-750 20 mm B-s1,d0

Western Red Cedar 350-450 12,5 mm B-s2,d0

Western Red Cedar 316-494 15 mm 40 mm B-s1,d0

Siberisch Lariks 650-750 15 mm 40 mm B-s1,d0

Sapeli 325-690 15 mm 40 mm B-s1,d0

Soorten Dichtheid Min. dikte
Geventileerde  
spouw

Brandreactieklasse

ThermoWood® vuren 314-434 15 mm 40 mm B-s1,d0

ThermoWood® es 590-680 15 mm 40 mm B-s1,d0

ThermoWood® grenen 450-500 15 mm 40 mm B-s1,d0

ThermoWood® ayous 269-374 15 mm 40 mm B-s1,d0

Accoya 400-700 19 mm 40 mm B-s1,d0

Conform classificatie: EN 13501-1:2007+A1:2009 en EN 13501-2:2007+A1:2009 en EN 13501-1-1:2018
Conform classificatie: EN 13823 (SBI) en EN 14135:2004

Conform classificatie: EN 13501-1:2007+A1:2009 en EN 13501-2:2007+A1:2009 en EN 13501-1-1:2018
Conform classificatie: EN 13823 (SBI) en EN 14135:2004

MASSIEF HOUT

Conform classificatie: EN 13501-1:2007+A1:2009 en EN 13501-2:2007+A1:2009 en EN 13501-1-1:2018
Conform classificatie: EN 13823 (SBI) en EN 14135:2004

Soorten Dichtheid
Min. 
dikte

Geven-
tileerde  
spouw

Brandreactieklasse 
*1

Brandreactieklasse 
*2

Berken multiplex 650-750 12 mm 40 mm B-s1,d0 K1, K2,10/B-s1,d0

Grenen multiplex 450-600 12 mm 40 mm B-s1,d0 K1, K2,10/B-s1,d0

LVL 550-600 27 mm B-s1,d0

PLAATMATERIAAL

THERMOWOOD®

12 - Gecertificeerde houtsoorten



Gecertificeerde houtsoorten - 13

Er zijn meer houtsoorten beschikbaar en we breiden voortdurend onze certificeringen uit.
Neem contact met ons op voor meer informatie.

Bunblock® lak is een afwerking voor materialen die behandeld zijn met Burnblock®. De volledig gecer-
tificeerde behandeling is alleen mogelijk door een combinatie van LW-121/45/BB lak met Burnblock® 
behandeld hout. (draagt niet bij aan de ontwikkeling van brand)

De test duidt op een classificatie B-s1,d0 volgens EN 13501-1

EN45545-2:2013 BRANDGEDRAG VAN MATERIALEN EN ONDERDELEN IN RAILVOERTUIGEN

Soorten Dichtheid Min. dikte
Brandreactieklasse 
Indicates DK Klasse A-Materials

Bamboe 600-700 26 mm B-s1,d0

Soorten Dichtheid Min. dikte
Brandreactieklasse
Indicates DK Klasse A-Materials

Grenen multiplex 300-684 12 mm B-s1,d0

Soorten Dichtheid Min. dikte Brandreactieklasse 

Berken multiplex 700-750 12 mm R10; HL1/HL2/HL3 (vloerbedekkingen)

Berken multiplex 700-750 12 mm R1; HL1/HL2 (wanden)

Berken multiplex 700-750 12 mm R7; HL1/HL2 (buitenmuren)

AFWERKING - LAK VOOR BINNENTOEPASSING VOOR HOUT EN HOUTPRODUCTEN

INDICATION TEST ACCORDING TO EN 13823 (SBI)

Soorten Dichtheid Min. dikte Brandreactieklasse *1 Brandreactieklasse *2

Vuren 350-500 21 mm B-s1,d0 SP 105

De hogervermelde gevelbekleding is getest conform: SP Fire 105, issue 5, dated 1994-09 en is beoor-
deeld om te voldoen aan de eis voor buitenmuren van gebouwen klasse Br1.

BRANDREACTIEKLASSE SP FIRE 105

CERTIFICATION & TEST

 
Testing institute
Independent 3rd party institute. 

BRE UK
Building science centre

DBI
Fire and securityRISE

RISE
The Swedish Research 
Institute

 
MPA Eberswalde
Materialprüfanstalt Brandenburg

AIDIMME
Instituto Tecnológico

WFR-Gent

© Copyright Burnblock 2021 | Burnblock® is a registered trademark of Burnblock Aps. 
Disclaimer: Burnblock® updates technical information as and when necessary. 
Please ensure you have the latest revision of this datasheet. www.burnblock.com



DE BEHANDELING 

Met Lemahieu Fire Protection® bieden we de mogelijkheid om houtproducten door 

middel van vacuüm druk, brandvertragend te behandelen met Burnblock®.

14 - De behandeling

Het hout/de platen worden in 
de autoclaaf geplaatst.

Het hout/de platen ondergaan 
een voorvacuüm waardoor
de cellen opengaan.

De autoclaaf wordt gevuld met 
de brandvertragende vloeistof, 
Burnblock®.

Onder zeer hoge druk wordt 
het houtproduct geïmpreg-
neerd met Burnblock®.

Burnblock® bevindt zich nu in  
het hout/de platen.

Het hout/de platen ondergaan 
een navacuüm waardoor
overtollig vocht wordt
verwijderd.

Het hout/de platen worden gedroogd tot het gewenste vocht-
gehalte is bereikt. Als het proces is voltooid, bekomen we een 
product van de hoogste kwaliteit dat zowel binnen als buiten kan 
toegepast worden.

De behandeling om het hout/de platen 
te impregneren met Burnblock®

PRAKTISCHE INFO



14 - De behandeling

PRAKTISCHE INFO

Praktische info - 15

• Noodzakelijk minimumvolume van 1,3 m³.

• Het oplatten is noodzakelijk:  

 u profieldikte tot 28 mm = per 2 profielen  

    (geen markering aan de zichtzijde)

 u profieldikte vanaf 28 mm = per stuk  

    (markering mogelijk aan de zichtzijde)

• Hout dat behandeld werd met Burnblock® geeft weinig tot geen verandering in 

kleur en structuur. Opgelet met eik: hier kunnen wel significante veranderingen in 

kleur optreden.

• Tijdens het droogproces kan zich een zichtbare witte film vormen aan de opper-

vlakte van het hout. Dit is een logisch gevolg van het drogen. De witte film kan 

verwijderd worden met een borstel, doek of water.

• Brandvertragend behandeld hout kan zowel binnen als buiten toegepast worden.

• Het brandvertragend behandeld hout is duurzaam in de tijd. (zie pagina 16)

• Leveringstermijn: 4 à 7 weken.

© copyright foto onder: Lemahieu Group nv



DUURZAAMHEID

16 - Duurzaamheid van de behandeling in de tijd

Om de duurzaamheid van de brandreactieklasse in de tijd bij buitentoepassingen te 

waarborgen, is er geen coating nodig om uitloging tegen te gaan. 

De duurzaamheid in de tijd wordt  

gegarandeerd en gedocumenteerd  

zonder het gebruik van een beschermende coating. 

Duurzaamheid van de behandeling  
in de tijd zonder coating

Duurzaamheid volgens BS EN 16755: 2017-norm

Hiervoor werden testen uitgevoerd in overeenstemming met EN927-6, één van de 

drie testopties binnen de nieuwe BS EN16755:2017-norm. De test omvat een  

versneld verweringsproces met UV en het equivalent van meer dan 120 jaar regen in 

België.

De testen werden uitgevoerd op ThermoWood® grenen en Western Red Cedar en 

behielden beide brandreactieklasse B, zowel vóór als na de versnelde veroudering, in 

overeenstemming met testmethode ISO 5560-1: 2015. 

Meer info op onze website: www.lemahieugroup.be

Ter info 

Als er wordt gekozen voor een ander type brandvertragende behandeling waarbij een 

beschermende coating wel noodzakelijk is tegen uitloging, dan is men verplicht deze 

coating regelmatig (om de 5 à 10 jaar) opnieuw aan te brengen. 

Het spreekt voor zich dat men gedurende de levensduur van het gebouw hiervoor de 

nodige budgetten moet voorzien.

Duurzaamheid van de behandeling in de tijd - 17



16 - Duurzaamheid van de behandeling in de tijd Duurzaamheid van de behandeling in de tijd - 17

Brandreactieklasse B blijft gebouden

De brandvertragende behandeling van Lemahieu Fire Protection®  

is uniek dankzij de combinatie van: 

De gegarandeerde  
duurzame werking  

BS EN 16755: 2017-norm

De brandvertrager op basis van:  
• 100% natuurlijke ingrediënten 

• 100% biologisch afbreekbaar 

• Cradle-to-Cradle GoldTM gecertificeerd:

 

Over de duurzaamheid van houtproducten, brandvertragend behandeld met 

Burnblock® via vacüum/druk, geldt het volgende:

Het effect van de brandvertragende eigenschappen

neemt af in een tempo dat gelijk is 

aan de degradatie/veroudering van het hout zelf. 

Dit betekent dat het effectieve niveau van brandvertraging per eenheid hout  

onveranderd blijft, waardoor Burnblock® zijn brandreactieklasse B behoudt.

© copyright foto boven: architect www.crahayjamaigne.com | Project ‘Passief nul-energie’ kantoorgebouw, Ovifat.  
Gevelbekleding in ceder, brandvertragend behandeld door Lemahieu Fire Protection® with Burnblock®  tot brandreactie-
klasse B-s2,d0.



BURNBLOCK® 

18 - Over Burnblock®

In tegenstelling tot vele andere producten op de markt bestaat de brandvertrager, 

Burnblock®, uit 100% natuurlijke ingrediënten, is het product 100% biologisch  

afbreekbaar en pH-neutraal. Bovendien is het product ook Cradle-to-Cradle GOLDTM

gecertificeerd.

Burnblock® is een wereldwijd gepatenteerd product en werd uitgebreid getest en 

gecertifieerd door diverse autonome Europese instellingen. De brandvertragende 

behandeling met Burnblock® garandeert een uiterst betrouwbaar, veilig en biologisch 

afbreekbaar product.

Burnblock® is een brandvertrager op basis van 100% natuurlijke ingrediënten.

Het is doeltreffend op alle absorberende materialen zoals hout en platen en  

gecertificeerd volgens de hoogste Europese standaarden.

• 100% biologisch afbreekbaar6

• 100% natuurlijke ingrediënten6

• certificaat Cradle-to-Cradle level GoldTM 6

• alle gebruikte ingrediënten in Burnblock® komen ook voor in onze  

voeding of ons lichaam6

• geen enkel gebruikt ingrediënt staat op de EU REACH-lijst6

• energiezuinig6

• pH-neutraal – geen corrosie6

• extreem laag VOC-gehalte6

6 Certificaten beschikbaar op onze website: www.lemahieugroup.be

De ecologische brandvertrager

CE-MARKERING 

CE-markering - 19



18 - Over Burnblock®

CE-MARKERING 

In overeenstemming met de Verordening 305/2011/EU van het Europees Parlement 

en de Raad van 9 maart 2011 (de Bouwproductenverordening of CPR), is dit certificaat 

van toepassing op het bouwproduct:

Brandvertragend behandelde wand- en gevelbekleding van massief hout

Het certificaat7 bevestigt dat alle voorschriften betreffende de beoordeling en 

verificatie van de prestatiebestendigheid zoals beschreven in bijlage ZA van de norm 

EN 14915:2013 volgens het systeem 1 toegepast worden voor de prestaties beschre-

ven in dit certificaat en dat de productiecontrole uitgevoerd door de fabrikant werd 

beoordeeld om de bestendigheid van prestaties van het bouwproduct te garanderen.

Het certificaat werd voor het eerst uitgereikt op 13/07/2020 en blijft geldig tot 

12/07/2025 zolang de norm, het bouwproduct, het AVCP systeem of de vervaardi-

gingsvoorwaarden in de productie-installatie niet op significante wijze veranderen, en 

het certificaat niet geschorst of ingetrokken wordt door WOOD.BE.

7Download het CE-attest op onze website: www.lemahieugroup.be

Lemahieu Group werd als eerste in België 
geaudit en CE- gecertificeerd 
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© copyright foto: Lemahieu Group nv | Project: School Ecole Active, Ukkel.  
Gevelbekleding in ceder, brandvertragend behandeld door Lemahieu Fire Protection® with Burnblock® tot 
B-s2,d0.



FireProtection®
with Burnblock®

SustainabilityWoodProtection

Processing

7 divisies, 1 visie
Lemahieu Group is al tientallen jaren een gevestigde waarde in de hout- en platenimport. Sinds 

de oprichting in 1932 en de fusie tussen Lemahieu Houtimport NV en Lempan Platenimport NV in 

2018, focussen we op het vergroten en het verbreden van ons voorraadassortiment hout en platen 

en het creëren van toegevoegde waarde van hout.

We geloven in de toekomst van hout en platen als  

duurzaam (bouw)materiaal en willen door middel van  

ecologisch verantwoorde oplossingen  

hun toepassingen verruimen.

Onze sterktes liggen in de samenwerking tussen de verschillende divisies en de gespecialiseerde 

vakkennis van onze medewerkers. Onze 7 divisies delen een hart voor hout. Door middel van ver-

duurzaming, brandvertragende behandelingen, verantwoord aankoopbeheer en maatwerkoplossin-

gen verruimen we samen de toepassingen van hout en platen.

We wensen een trouwe partner te zijn voor de houthandel en de gespecialiseerde houtverwer-

kende industrie in binnen- en buitenland. Het is daarom onze missie om een uitstekend niveau 

van klantenservice –en tevredenheid na te streven door het leveren van kwaliteitsvol hout en pla-

tenmateriaal en door het onderhouden en ontwikkelen van sterke relaties met onze stakeholders.

Interne verbondenheid creëert een 

sterke relatie met onze klanten.
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Sustainability
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In alle processen en divisies streeft Lemahieu Group naar een continu verbeteren van het milieu, de 

financieel-economische en sociaal-maatschappelijke prestaties. Van aankoop tot productie en van 

investeringen tot personeelsbeleid neemt Lemahieu Group haar verantwoordelijkheid om een zo 

groot mogelijke positieve impact te realiseren op het gebied van PLANET-PEOPLE-PROSPERITY.

Concrete acties:

We zetten ons in voor 

verantwoord bosbeheer:

FSC® sinds 2002 (C001899)

PEFC sinds 2006 (PEFC/07-31-24)

We streven naar een  

inclusieve organisatie 

met focus op 

competenties en talent.

We investeren in  

oplossingen die 

snelgroeiende en lokale 

houtsoorten  

verduurzamen.

We zijn gecertificeerd 

als CO
2
-neutrale  

onderneming.
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WoodProtection FireProtection®
with Burnblock®

Het Lempan-team selecteert met de grootste 

zorg en kennis van de markt de juiste produ-

centen en producten. Nieuwe trends worden 

nauw opgevolgd, onderzocht en opgenomen 

in ons assortiment.

Naast de gangbare plaatmaterialen, kan u bij  

Lempan Panel Import ook terecht voor spe-

ciale producten zoals garantieplaten of MDF 

TRICOYA EXTREME van MEDITE.

FSC® of PEFC naaldhout uit Europese bossen 

wordt vaak toegepast in de tuin, als weidepaal, 

voor de bouw van tuinhuizen, …

Onze diverse verduurzamingstechnieken, 

waaronder drenking en impregnering onder 

druk zijn nodig om het hout te beschermen en 

de levensduur te verlengen.

Niet elke boom levert kwaliteitsvol hout. Ge-

lukkig bestaan er parameters die hout indelen 

in kwaliteitscategorieën.

Als houtimporteur adviseren we onze klanten 

in hun keuze van hout naargelang de toepas-

sing (constructie, waterbouw, gevelbekleding, 

terras, interieur, ..).

Met Lemahieu Fire Protection® bieden we 

de mogelijkheid om houtproducten in onze 

autoclaaf (onder druk) brandvertragend te be-

handelen met Burnblock®. In tegenstelling tot 

vele andere producten op de markt bestaat de 

brandvertrager, Burnblock®, uit 100% natuurlij-

ke ingrediënten en is het product pH-neutraal. 

Bovendien is Burnblock® Cradle-to-Cradle 

GOLDTM gecertificeerd.
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Processing
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Het vakmanschap van onze medewerkers is van zeer groot belang voor onze kwaliteit. De eigen-

schappen van de verschillende houtsoorten ècht kennen vormt mee de basis van onze kwaliteit! 

In ons machinepark vindt u:

LDCwood, dochteronderneming van Lemahieu Group, is de officiële Belgische producent van 

ThermoWood®, thermisch gemodificeerd hout. Het thermisch gemodificeerd hout kan op dezelfde 

site geschaafd en/of brandvertragend behandeld worden.

Over het proces

• Het proces, Thermo D, is een combinatie 

van hoge temperatuur (tot 208° C) en 

stoom. 

• Zonder gebruik van chemicaliën 

• Het ThermoWood® behandelingsproces 

gebeurt via de richtlijnen en staat on-

der controle van de International Ther-

moWood® Association, waar LDCWood 

deel van uitmaakt. 

Over ThermoWood®

• Verbetering van de dimensionele 

stabiliteit.

• Verbetering van de duurzaamheid naar  

klasse I of II, afhankelijk van de 

houtsoort.

• Perfect geschikt voor buitentoepassin-

gen. 

• Gelijkwaardig aan duurdere hard-

houtsoorten op het vlak van kwaliteit.

• Kwaliteitsgarantie (externe en autono-

me controle op de thermische behan-

deling door wood.be).

ThermoWood® van LDCwood beschikt altijd over het duurzaamheidscertificaat FSC®, PEFC of 

OLB. Op deze manier wordt de traceerbaarheid van het hout op regelmatige basis en onafhankelijk 

geverifieerd.

• 6-assige CNC ROBOT-Drive 650  

(voor balken met een sectie tot 300 x 650 

mm en tot 15 meter lang)

• diverse schaafmachines (ook voor grote 

secties tot 300 x 400 mm en tot 15 meter 

lang) 

• diverse zaagmachines

• een zeer uitgebreid aanbod  

standaardprofielen

• een slijperij voor het ontwerp en produc-

tie van profielen op maat

• diverse verpakkingslijnen.
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Dankzij onze knowhow en productkennis garanderen we de hoogste kwaliteit 

en advies op maat. 

Met precisie en passie realiseren we maatwerkoplossingen voor de gespecialiseerde houthandel.

Kwaliteit en advies op maat

Hoofdzetel

Zuiddokweg 44

9000 Gent

België

T. +32 9 255 58 88

gent@lemahieu.be

gent@lempan.be

Productiedepartement

Vergunningenstraat 6

8400 Oostende

België

T. +32 59 33 99 99

oostende@lemahieu.be 

Geoffrey Moerman: bb@lemahieu.be

www.lemahieugroup.be

Ons team staat voor u klaar

Technical sales advisor Lemahieu Fire Protection®:

24 - Contact

Disclaimer: Deze brochure verstrekt op louter informatieve wijze informatie over de producten en diensten die door  
Lemahieu Group worden aangeboden. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de weergegeven infor-
matie op eigen risico. Ondanks het feit dat Lemahieu Group de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de 
actualiteit van de gegevens, kunnen in deze brochure onjuistheden voorkomen. Lemahieu Group mag de brochure naar 
eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment wijzigen zonder verwittiging. Alle op deze brochure afgebeelde 
gegevens (waaronder begrepen, doch niet beperkt tot: teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, 
logo’s, waren- en dienstmerken) zijn in eigendom of onder licentie bij Lemahieu Group en worden beschermd door een 
intellectueel eigendomsrecht. Alleen het Belgisch recht is van toepassing op geschillen in verband met deze brochure. 

Directe link naar ons team.
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