PRODUCTGEGEVENSBLAD
DUHOSPAN®
PRODUCTBESCHRIJVING
Gemelamineerd spaanplaat met decoratieve oppervlakte.
Beschikbare kleuren en structureren volgens het leverbare assortiment - kijk op
www.sareco.nl
Additionele kleuren op aanvraag met minimum afname en langere levertijd.

TOEPASBAARHEID
Horizontale en verticale applicaties zijn geschikt voor huiselijk, publiekelijk, commerciële en
zorginstanties.
Door de eigenschappen is het zeer geschikt, en aan te raden voor keukens, woonkamers,
badkamer meubels, wandpanelen, winkelinrichtingen en algemene decoratieve toepassingen
voor het interieur.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD
Gemelamineerd spaanplaat heeft geen special onderhoudt nodig.
Indien nodig kan het oppervlak schoongemaakt worden met zachte, niet ruwe doeken of
sponsen. Alle commercieel beschikbare milde oppervlakte schoonmaakmiddelen zonder
ruwe componenten zijn hiervoor geschikt. Het gebruik van sterke zuren en bleekmiddelen is
ten strengste afgeraden.

ALGEMENE KENMERKEN
DIMENSIETOLLERANTHEID

Test standaard Eenheid

Dikte tolerantie
Lengte en breedte tolerantie
Platheid (symmetrisch)

EN 14323
EN 14323
EN 14323

Brandveiligheid informatie

EN 13986

mm
mm
mm

< 15
± 0,3
±5
≤2

Dikte (mm)
≤ 15 – 20
± 0,3
±5
≤2

> 20
± 0,5
±5
≤2

D-s2, d0 (Dikte ≥ 9 mm; Dichtheid ≥ 600 g/m³)

TECHNISCHE DATA (EXTRACT)
Eigenschappen
Test standaard

Classificatie

Benodigdheden

Krasbestendigheid
Vlekbestendigheid
Vatbaarheid voor barsten
Formaldehyde waarde
Oppervlaktefouten (punten)
Oppervlaktefouten (lijnen)

N
Beoordeling
Beoordeling
Klasse
mm/m²
mm/m²

≥ 1.5
≥ 3
≥ 3
E1
≤ 2
≤ 20

EN 14323
EN 14323
EN 14323
EN 14323
EN 14323

DUHOSPAN® producten zijn geclassificeerd volgens de criteria gedefinieerd door EN14322
zoals: Hout gebaseerde materialen – gemelamineerde platen voor interieurgebruik – definitie,
benodigdheden en classificaties.
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CERTIFICATEN

FSC®
en
beschikbaar

PEFC™

gecertificeerde producten zijn op aanvraag

BESCHIKBAARHEID / FORMAAT / DIKTE
Direct gemelamineerd in de kwaliteit P2 E1

Gemelamineerde versies:
◦ voorkant decor / achterkant
balans materiaal van onze keuze
◦ Beide kanten decor

Spaanplaat in speciale kwaliteiten
zoals: V313, P3 E1, P5 E1, Carb II
en additionele afmetingen en diktes
volgens de klant haar eisen, zijn
beschikbaar op aanvraag met
minimale afname en langere
levertijd.

KANTENBAND
Beschikbaar in verschillende kwaliteiten, dikte en breedtes.

Additionele technische informatie op aanvraag
De informatieve komt overeen met de huidige staat van onze kennis en zal informeren over onze producten. De
informatie is niet bedoeld om bepaalde kwaliteitgaranties te geven over de producten of hun passendheid voor de
toepasbaarheid. Elk bestaande industrieel eigendomsrecht dient in acht te worden genomen. Wij garanderen
uitstekende kwaliteit binnen onze machten over de orders en het proces daarvan.
Status: juli 2022
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