CLINIWALL 1,7MM B_s1-d0

LEXAN CLINIWALL plaat is een nieuwe thermoplastisch materiaal voor clean room oppervlakten en
interne wandbekleding in openbare gebouwen en ziekenhuizen. Dit opake, getextureerde en
massieve PC/ABS materiaal biedt een hoge bestendigheid tegen schokken impact en slijtage.
Hiermee beschikken klanten nu over de langverwachte oplossing om tegemoet te komen aan de
materiaalvereisten van de Europese regelgeving voor brandveiligheid en de bijbehorende sanitaire
vereisten. Dit product biedt ook een aanzienlijke besparing op schoonmaak- en
onderhoudskosten.
LEXAN CLINIWALL platen voldoen aan de eisen van de Richtlijn Beperking van Gevaarlijke Stoffen
(RoHS), want haar brandvertragende technologie is niet gebaseerd op gechloreerde en/of
broomhoudende additieven; bovendien voldoet LEXAN CLINIWALL platen aan de vereisten van de
huidige Europese norm EN 13501-1, die de strengste brand- en rookeisen stelt. Dit product kreeg
de beste brand en rook classificatie voor een thermoplastisch materiaal, WF 17199F
IN VERGELIJKING MET DE HUIDIG TOEGEPASTE PVC-PLATEN BIEDT DE LEXAN CLINIWALL PLAAT •
Betere mechanische en thermische eigenschappen • ongeveer 20% lagere dichtheid • aanzienlijke
lagere toxiciteit.
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TECHNISCHE GEGEVENS De LEXAN™ CLINIWALL™ plaat is een niet-gechloreerde, niet
broomhoudende, brandwerende, opake, laagglans PC/ABS blend met een hoge slagvastheid, impact
en slijtvastheid. Daarenboven is het materiaal uitstekend bestand tegen vlekken, bloed en urine. Het
is gemakkelijk te verwerken en te installeren als wandbekleding.
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Plooihoek

2- Elastische voeg

Plaatsingsvoorschriften:

1,5 mm

1) De ruimtes waar de platen dienen te worden geplaatst moeten op een constante

temperatuur van 21° tot 24° worden gehouden ( geacclimatiseerde ruimtes ). De geplaatste
platen mogen geen direct zonlicht krijgen. De luchtvochtigheid dient lager te zijn dan 80%. De
platen mogen NIET worden geplaatst naast verwarmingspanelen ( min 10 cm verwijderd )
2) De wanden dienen vlak, stof en vetvrij te zijn, wanden dienen behandeld te zijn met een
goede primer.
3) De platen stofvrij maken en de aangepaste lijm aanbrengen.
4) De plaat op de gewenste plaats aanbrengen en deze aan de hand van een zware drukroller
stevig aanrollen zodat alle luchtbellen van tussen de plaat en de wand zijn verwijderd.
5) De eventuele lijmresten verwijderen met de reiniger “safety clean”
6) De voegen tussen de plaatdelen opkitten met de meegeleverde silicone
7) Daar waar de platen tegen de deurlijsten of een wand aankomen dient ook een zettingsvoeg
van 2 à 3 mm te worden voorzien.
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KLEURCODE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wit WH6G057
Beige BR8G038
Lichtgrijs/beige GY8G179
Muntgroen GN6G033
(min. bestelhoeveelheid 250 m²)
Lichtblauw BL8G009
(min. bestelhoeveelheid 250 m²)
Donkerblauw BL1G038
Donkergrijs GY1G140
(min. bestelhoeveelheid 250 m²)
Lichtgrijs GY7G160
Gebroken wit 86183

Andere kleuren zijn verkrijgbaar op verzoek !
Afmetingen
Dikte 1,7mm
Lengtes 1250 - 3050mm
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