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HOEKOM ONS 

SOMS FINEER 

VERKIES I.P.V. 

SOLIEDE HOUT 

1 



1.1 Spesiale effekte te verkry soos 

“bookmatch”, “sonstrale”, ens 



1.1 (volg) Spesiale effekte te verkry soos 

“bookmatch”, “sonstrale”, ens 



1.2 Geboȅ voorwerpe te bedek  



1.3 Groot oppervlaktes van goedkoop 

substrata te bedek 



1.4 Die onstabiliteit van soliede hout te 

oorkom 

Voorbeeld: gekraakte laaifront 

Tafel blaaie met soliede rande 

Ens. 



1.5 Benutting van rare houte soos knoetse 

(burl) 



HOE WORD 

KOMMERSIȄLE 

FINEER 

VERVAARDIG 

2 



VERVAARDIGING 

Beste stukke hout en/of stompe 

Blokke word in warm water geweek 

Blokke word gekerf en nie gesaag /geen 

verlies per snit  

Dikte van snit van 0.2 tot 2 mm  

Volgorde van die snitte word presies behou 

en die bondel (“flitch”) word so verkoop 



VOORAF 

FINEERDE BORDE 3 



3.1 VOORAF FINEERDE BORDE - VOORDELE 

Stabiel teen uitsetting/inkrimping 

Borde is baie plat en dikte is baie akkuraat 

oor hele bord 

Wye keuse van fineer bedekkings 

Groot bord oppervlaktes beskikbaar (2.7 x 1.8 

m) 



3.1 VOORDELE (volg) 

Volle panele kan uit borde gesny word (geen 

laminering nodig) 

Heelwat firmas sny borde op volgens 

behoefte 

Konstruksie is meestal eenvoudig 

Panele kan gebuig word 



3.2 VOORAF FINEERDE BORDE - NADELE 

Nie noodwendig baie goedkoper as solied 

nie 

Voorbeeld: Bord met kiaat D/F kos sowat 

R400/m2 en solied kos R500/m2. Albei per m2 

en 25 mm dik (BTW uitg.)  

Klein hoeveelhede / stukke nie te kry nie 

Fineer is baie dun (0.5 – 0.6 mm) 

 

 

 

 



3.2 NADELE (volg) 

Substrate is water intollerant 

Rande van borde moet bedek word. 

Rande kan nie geprofileer word nie 

Kan nie hand geskaaf word nie 

Moet verkieslik afgewerk word met lak                

(is dit ‘n nadeel?) 



AANWENDING VAN 

FINEER SPESIAAL VIR 

PROJEK  4 



4.1 METODES VAN AANWENDING 

Verhitte pers (industrieel) 

Vakuum sak (verg infrastruktuur en ervaring) 

Outydse huidlym (verg baie ervaring) 

Kontak lym (relatief eenvoudige proses) 

Tuisgemaakte pers (klein projekte) 

 



4.1 (volg) METODES VAN AANWENDING 
Half kolom met fineer bedek d.m.v. kontaklym 



4.2 VERKRYGING VAN FINEER 

Fineer word in bondels (“flitches”) verkoop (te 

veel vir tuis gebruik) 

Probeer afval koop/bedel by sekere fabrieke 

Maak eie deur hersaag proses 

 



4.3 MAAK VAN SPESIALE BLAAIE 

Lym soliede rande rondom blad (dikte soos 

blad) 

Fineer blad soos nodig (industrieel) 

Sny rand profiele soos nodig 



4.3 (volg) MAAK VAN SPESIALE BLAAIE 
      Groot blad met soliede rande 



4.3 (volg) MAAK VAN SPESIALE BLAAIE 
      Tekening van blad voor fineer  



TIPES VOORAF 

FINEERDE BORDE 5 



TIPES BORDE 

Die mees gewilde en verkrygbare borde is 

MDF (medium density fibre) en splinterbord 

(chipboard) 

Talle verskillende fineers beskikbaar maar 

meestal uitheems (kiaat uitsondering) 

Dubbel aansig of enkel aansig (groot prys 

verskil) 



TIPES BORDE (volg) 

Borde is meestal 2760 x 1840 mm groot, maar 

1840 x 1220 mm kan met moeite te verkry 

word. Populêre dikte is 16 mm (17mm met 

fineer) 

Ander diktes fineer borde kan spesiaal bestel 

word, bv. MDF bord in 3, 6, 9, 12 mm dik MDF 

met “enige” fineer. C/B net in 16,18 en 22mm 

dikte 



TEGNIEKE OM 

VOORAF FINEERDE 

BORDE TE GEBRUIK 6 



6.1 KOMMERSIȄLE OPSNY VAN BORDE 

Talle firmas is bereid om teen geringe fooi 

borde na jou mate op te sny. Verkies firmas 

met sogenaamde “beam saws” want dit sny 

uiters akkuraat (skat +/- 0.5mm)  

Optimale benutting van bord 

Vervoer / hantering van 2,7 x 1,8 m borde 

    word vermy 



6.2 TUIS SNY VAN BORDE 

Sae sonder voorsny lemme veroorsaak fineer splintering 

oor endgrein 

Splintering kan verminder word deur 3 mm bord onder 

te sit (tafelsaag) 

Beste is om effens wyer te sny en dan met frees en 

reguit snyer “skoon” te maak (gebruik gids) 

Sny met Festool saag en gids  

Alle kurwes moet met frees gedoen word 

Twee tot drie borde soos toebroodjie verwerk 



6.2 (volg) TUIS SNY VAN BORDE 
      Verskeie borde saam verwerk 

Borde met patroon gesny  



6.3 BEHANDELING VAN RANDE 

Soms word MDF rande nie behandel nie 

Voorbeeld: Lessenaar laai 

Fineer rand – deur firmas  of self met kontak lym 

“Soliede” rande – 2 mm dik soliede rande deur 

firmas  

“Soliede” rande van 3 mm (en effens dikker) - 

self gemaak en met kontak lym geplak 

 

 



6.3 (volg) BEHANDELING VAN RANDE 

Rande van 20 mm en dikker- met houtlym en 

klampe (spykers is verbode!) 

“Gesigraam” of sierstroke (voorbeeld) 

Voorbeelde: Fineer, 3 mm solied, en 20 mm 

solied 

 

 



6.3 (volg) BEHANDELING VAN RANDE 
      Kas met sierstroke 



6.4 Laswerk (voeȅ) 

“Dowels”, “dominoes” of “biscuits” (verkieslik 

lg.)   

Laminering om wyer paneel te kry 

Laminering om dikker panele te kry 

Voorbeelde: Laminering en “biscuits” 



6.4 Volg) Laswerk 



6.5 MAAK VAN BLAAIE MET GEBOȄ VORM EN 

DIK SOLIEDE RANDE 

Maak patroon uit 6 mm dik MDF 

Sny blad na vorm met “manlike” patroon 

Sny soliede rand met “vroulike” patroon 

Rand kan ook gesegmenteer word 

(meestal) 



6.5 (volg) Voorbeeld van ovaal konferensie 

tafel 

Foto: Konferensie tafel 

(Frog) 



6.5 (volg) Voorbeeld van kantoor tafel met 

dik soliede rand (fineerde kolom) 

 



6.6 MAAK VAN GEBOȄ VORMS UIT 

FINEERBORD 

Een rigting  

MDF werk beter  

Saag reeks gleuwe saam met rigting van buig  

 Span gegleufde bord om ‘n vorm en lym 

 



6.6 (volg) Voorbeeld van kroegtafel  

# Foto’s: Kroeg en 

ander 


