PRODUCTGEGEVENSBLAD

KLEURVARIANTEN
D10 Wit
RAL* 9016
NCS* S 0300-N

D20 Beige
9001
S 0505-Y50R

D30 Lichtgrijs
7035
S1502-G

D40 Zwart
9017
S 8000-N

D60 Antraciet
7011
S 7000-N

Andere kleuren op aanvraag met minimale hoeveelheid en levertijd.
* Deze RAL en NCS informatie is niet bindend. Afwijkingen zijn mogelijk als gevolg van verschillende productieprocessen.

OPPERVLAKTE EIGENSCHAPPEN
◦ Mat
◦ Anti-vingerafdruk-eigenschap
◦ Krasbestendig
Voor horizontale en verticale toepassingen, interieur.

BESCHIKBAARHEID | AFMETINGEN | DIKTEN
MDF-direct gemelamineerd in de E1 kwaliteit
Varianten:
◦ Eenzijdig kleur met beschermfolie / onderzijde balans naar fabriekskeuze
◦ Tweezijdig kleur met beschermfolie
Afmetingen:
2.440 | 3.050 | 3.660 x 1.220 mm x verschillende diktes (decor breedte 1.210 mm)
3.050 x 1.300 x 16 mm (decor breedte 1.300 mm)
Andere MDF dragers zoals zwart door-en-door, waterwerend, brandvertragend, Carb II
en ook andere afmetingen op klantverzoek mogelijk, met een minimale
bestelhoeveelheid en een langere levertijd.

Laminaten met beschermfolie
Afmeting:
3.050 x 1.300 x 0,8 mm
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Sandwich panelen
Varianten:
◦ Laminaten eenzijdig met beschermfolie / onderzijde balans naar fabriekskeuze
◦ Laminaten tweezijdig met beschermfolie
Afmetingen:
3.050 x 1.300 | 1.270 | 1.250 | 1.220 mm afhankelijk van de drager (spaanplaat of MDF)

Kantenband
in diverse dikten en breedtes leverbaar
GEEN WITTE BREUKLIJN AAN HET KANTENBAND BIJ HET AANLIJMEN OF FREZEN !!!

TECHNISCHE GEGEVENS (Uittreksel)
Krasbestendigheid
volgens EN 438-2:2016
Klasse 3
Slijtvastheid

volgens EN 438-2:2016
IP = 150 omwentelingen

Chemicaliënbestendigheid

volgens EN 438-2:2016
Groepen 1,3 – Klasse 5, geen zichtbare verandering
Groep 2 – Klasse 2, duidelijke verandering

Waterdamp bestendigheid

volgens EN 438-2:2016
Klasse 5, geen zichtbare verandering

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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