ALFA PANEL 8 MM

Alfa kunststof paneel met dikte 8 mm geschikt voor wanden in gangen bij renovatie op
vlakke en gladde wanden. Ook te gebruiken in doucheruimtes ( waterafstotend ), wordt
geplaatst via verlijming, voegen worden waterdicht afgewerkt via een koudlas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Waterdicht- afstotend , geen extra dichtingen
Vlekbestendig
Hygiënisch
Hoge densiteit
Uitermate geschikt voor renovatie
Mogelijkheid tot koud aan mekaar lassen van de panelen
Brandbestendig B-S1, d0

Samenstelling:
• 0,9 mm PVC toplaag “Alfa”, antibacterieel (ISO 22196:2011) door toevoeging van
BioCote©, verkrijgbaar in 3 standaard kleuren: Wit, Beige en Antraciet.
• 7,1 mm PVC foam met densiteit 0,55 g/cm³
Brandnorm= B-S1, d0 ( EN 13501-1-1:207 + A1:2009)

Dikte
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

Breedte
60 cm
60 cm
120 cm
120 cm

Hoogte
248 cm
298 cm
248 cm
298 cm
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ALFA PANEL 8 MM
Samenstelling
Alfa vinyl bestaat uit meerdere lagen PVC. De vinyl toplaag, welke volledig in de massa
gekleurd is, heeft een bacterie-en schimmelwerende werking dankzij een gepatenteerde
toevoeging aan
het basismateriaal. Dit bovenop het feit dat dit geen poreus materiaal betreft
• Sterk en duurzaam
• Brandwerend
• Vocht- en vlekbestendig
• Onderhoudsvriendelijk
• Bestand tegen schadelijke invloeden van een groot aantal chemische middelen
• Hygiënisch : Geen poriën, bacteriedodende en schimmelwerende werking
• Fraai én praktisch : warm, tijdloos, mooi en robuust
• Slijtvast
• Flexibel
• Bestand schuurmiddelen
Normale verontreiniging
Reinig de Alfa- oppervlakken met een zachte doek met een mild, niet-schurend
schoonmaakmiddel. Een huishoudelijk schoonmaakmiddel is voldoende.

Kalkaanslag
Kalkaanslag verwijdert u met azijn verdund in water. Gelieve een mengverhouding van 1:2
(1 eenheid
azijn op 2 eenheden water) aan te houden.
Drenk een zachte doek in de oplossing en reinig het verontreinigde oppervlak. En spoel na
met helder water. Bij hardnekkigere kalkaanslag, de oplossing op de kalkvlekken een paar
minuten laten inwerken. Met helder water afnemen. Bij sterkere kalkafzetting het proces
herhalen en evt. De water/azijnoplossing
een paar minuten laten inwerken

Hardnekkige vlekken
Hardnekkige vlekken (b.v. koffie, thee, haarverf, etc.) verwijdert u eenvoudig met CIF in
combinatie met een vochtige microvezeldoek of een Scotch Brite schuurspons.
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ALFA PANEL 8 MM
Zeer zware verontreiniging
Bij extreme verontreiniging mag de Alfa toplaag gereinigd worden met bleekwater, chloor of
Hypochloriet ( Let op de voorzorgsmaatregelen op de verpakking bij gebruik van deze
producten!)
Kleuren standaard ( ook beschikbaar in Corian look white )

Kleuren cementlook

Voor grotere oplagen kan een kleur op maat gemaakt worden.
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Houtlook

ALFA PANEL 8 MM

Voor grotere oplagen kan een kleur op maat gemaakt worden.
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