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Ipé 
 
Algemeen 
 

 

 

• zeer stabiel en duurzaam hout, meestal uit Brazilië; 

• zeer fijne nerf; 

• bruin kernhout, vaak met lichte tot donkere strepen; 

• geelachtig spinthout; 

• geschikt voor buitenwerk zoals constructies, gevelbekleding, tuinmeubelen, tuinhout, trappen en terrassen 
(rond zwembaden); 

• ook geschikt voor divers binnenschrijnwerk zoals parket, plankenvloer, trappen en meubelen; 

• FAS (First and Second) voor topkwaliteit: zo goed als vrij van spint, hart en andere gebreken. 

 
Eigenschappen 

Herkomst 
Ipé is de commerciële naam voor de botanische soort Tabebuia spp. die behoort tot de familie van 
de Bignoniaceae en komt uit de tropische bossen van Midden- en Zuid-Amerika. België brengt vooral Ipé uit 
Brazilië op de markt. 

Uitzicht 
De Ipéboom wordt gemiddeld 30 tot 40 meter hoog, met een stamdiameter van 60 tot 90 cm. De takkenvrije stam 
is recht, cilindrisch en tussen 8 en 40 meter lang, en soms met wortelaanlopen. 

Kleur en tekening 
Het kernhout is bruin, soms groenachtig geelbruin en heeft vaak licht- tot donkergestreepte zones. Het spinthout 
is geelachtig grijs. De houtstructuur is vrij gelijkmatig, met een fijne nerf en zonder uitgesproken tekening. Ipé 
heeft een rechte draad, soms kruisdraad. 

Duurzaamheid 
Het kernhout is zeer duurzaam (natuurlijke duurzaamheidsklasse I). Het spinthout is niet duurzaam (natuurlijke 
duurzaamheidsklasse V). 

Droging en vochtgehalte 
Ipé droogt traag met weinig risico op vervormingen. 

Bewerking 
Ipé kun je mooi glad maken. Heeft het hout een kruisdraad? Schaaf het dan met een kleine snijhoek. Bij de 
bewerking komt giftig stof vrij. Goed stof afzuigen en voorboren zijn aangewezen. 
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Afwerking 
De afwerking van het houtoppervlak is goed. 
Ipé bevat Lapachol, een inhoudsstof die (donker)rood kleurt als ze in contact komt met ammonia of 
alkalihoudende producten. Op het langsvlak levert dat bovendien gele, soms ietwat groenachtige streepjes op. 

Toepassingen 

• buitenconstructies; 

• gevelbekleding; 

• tuinmeubelen; 

• tuinhout; 

• buitentrappen; 

• terrassen (rond zwembaden); 

• divers binnenschrijnwerk zoals parket, plankenvloer en trappen; 

• meubelen; 

• draai- en houtsnijwerk. 
 

Professionele info 
 

Ipé   

Gemiddelde volumieke massa* 1050 kg/m³ 

Radiale krimp 60 tot 30% r.v.** 1,3% 

  90 tot 60% r.v.** 0,8% 

Tangentiële krimp 60 tot 30% r.v.** 1,6% 

  90 tot 60% r.v.** 1,2% 

Werken 60 tot 30% r.v.** 2,9% 

  90 tot 60% r.v.** 2% 

Buigsterkte 178 N/mm² 

Elasticiteitsmodulus 19.000 N/mm² 

Druksterkte (evenwijdig met de vezel) 91 N/mm² 

Schuifsterkte 14,4 N/mm² 

Hardheid (Janka) – Kops 14.400 N 
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Hardheid (Janka) – Langs 16.700 N 

* bij houtvochtgehalte van 15 procent / ** relatief luchtvochtgehalte 

Commerciële afmetingen 

 
Dikte 

26 mm 32 mm 65 mm 

Vaste 
breedtes 

80*/105/130/155/180/205 
mm 

155/180 mm 
90/130/155/180/205 
mm 

Lengte 
185 cm en langer, 
gemiddeld 250 cm en langer 

305 cm en 
langer (met 
15 à 20% 185 
cm en langer) 

185 cm en langer, 
gemiddeld 250 cm en 
langer 

Ipé met een dikte van 40, 52 of 65 mm wordt ook ingevoerd in vallende breedtes 
van 15,5 cm en breder**, en met een lengte van 185 cm en langer (gemiddeld 275 
cm en langer). 

Ipé met een dikte van 40 of 52 wordt ook ingevoerd in vallende breedtes van 20 
cm en breder***, en met een lengte van 185 cm en langer (gemiddeld 275 cm en 
langer). 

Uitzonderlijk is ook Ipé van 155 x 155 mm verkrijgbaar, met een lengte van 305 
cm en langer (met 15 à 20% 185 cm en langer). 

* in lengtes van 60 cm en langer 
** met 10 à 15% toegelaten van 10 à 14 cm 
*** met 10 à 15% toegelaten van 10 à 22 cm 
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