PRODUCTGEGEVENSBLAD
DUHO-METAL®
PRODUCT BESCHRIJVING
Echt metaal (aluminium) geperst op spaanplaat of MDF-plaat met decoratieve oppervlakken.
Beschikbare kleuren / structuren volgens het basis leveringsprogramma zie www.sareco.com.
Extra kleuren / structuren op aanvraag met minimale bestelhoeveelheid en langere levertijd.
TOEPASSINGEN
Geschikt voor verticale en deels horizontale toepassingen in woon-, openbare en
commerciële ruimtes en zorginstellingen. Vanwege zijn eigenschappen wordt het gebruik
ervan met name aanbevolen voor woonmeubilair, lambrisering, winkelinrichting en in het
algemeen voor decoratieve interieurtoepassingen (→ niet voor vochtige ruimtes).
INSTRUCTIES VOOR REINIGING EN ONDERHOUD
Echt metaal (aluminium) spaanplaten of MDF-platen hebben geen speciale zorg nodig.
Indien nodig kunnen de oppervlakken worden gereinigd met zachte, niet-schurende doeken
of sponzen. Alle in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen op oppervlakteactieve basis
zijn geschikt, zolang ze geen schurende componenten bevatten. Gebruik voor de reiniging
ook geen sterke zuren of bleekmiddelen.

PRODUCTKENMERKEN ALUMINIUM OPPERVLAKKEN VOLGENS DE FABRIKANT
Eigenschappen

Eenheid

Waarde

Decoren M100 / M110 / M120 / M130
Dikte
µm
113
Slijtvastheid
°dH
150
Decor M101
Dikte

µm

Tolerantie

Norm

100 – 126
volgens ISO 4593
zonder enige
roestvrijstalen schuurspiraal
visuele veranderingen visuele inspectie (na reiniging)
80 – 102

91

volgens ISO 4593

BESCHIKBAARHEID / AFMETINGEN / DIKTE
op spaanplaat P2 E1, éénzijdig decor, met tegenzijde backing of tweezijdig decor.
Bruikbare afmeting
Spaanplaat afm.
Dikte
3650 x 1250 mm
3650 x 1250 mm
3650 x 1250 mm

3675 x 1270 mm
3675 x 1270 mm
3675 x 1270 mm

12 mm
16 mm
18 mm
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Spaanplaten in speciale kwaliteiten zoals bijv.V313, P3 E1, P5 E1, Carb II evenals
afwijkende afmetingen maten en diktes zijn op aanvraag verkrijgbaar met een
minimumaantal en een langere doorlooptijd.
Voor meer informatie en technische gegevens over de drager verwijzen wij u naar het
productgegevensblad DUHOSPAN®.
Geperst op MDF E1
Alle informatie met betrekking tot mogelijke maten en diktes en speciale MDF-kwaliteiten is
op aanvraag verkrijgbaar.
Voor meer informatie en technische gegevens over de drager verwijzen wij u naar het
productgegevensblad DUHO-MDF®
Kantenband
Verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten, diktes en breedtes.
Aanvullende technische gegevens op aanvraag.

De informatie komt overeen met de huidige stand van onze kennis en moet informatie geven over ons product. Ze
zijn niet bedoeld om bepaalde eigenschappen van de producten of hun geschiktheid voor specifieke doeleinden
te verzekeren. Er moet rekening worden gehouden met eventuele bestaande industriële eigendomsrechten. In
het kader van onze algemene verkoopvoorwaarden garanderen wij een perfecte kwaliteit.
Status: juli 2020
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