DE ONMISBARE SYSTEMEN -

Type F

> Het lay-on paneel heeft scherpe hoeken die een gesloten
verdiepte voeg vormen van 15 mm

• Ontworpen om te worden geklikt op een verborgen draagconstructie.
• Het lay-on paneel heeft scherpe hoeken die een gesloten verdiepte voeg vormen van 15 mm tussen
de panelen.
De productvoordelen
• Economisch en eenvoudig te plaatsen.
• Geschikt voor plaatsing in lange ruimtes.
• Een gericht en grafisch effect.
• Beschikbaar in verschillende kleuren.
• Plaatsing onder een buitenafdak is mogelijk onder bepaalde omstandigheden.

DE ONMISBARE SYSTEMEN - DE MODULAIRE

VOOR LOBBY’S, VOOR OUTDOOR PLAATSING

Afdekstuk voor
uitsparing

Type F

Voorbeeldmodel 85F op PPA35-15 dragers

> Lay-on paneel met scherpe hoeken die een gesloten verdiepte voeg vormen
van 15 mm
Installatie volgens Bouwbesluit 58.1 (zie pagina 146 voor meer informatie)
• Asafstand tussen de hangers van 1200 mm met start op 300 mm van de muur en

Afmetingen van de panelen • Breedtes: 100 (85+15), 150 (135+15) en
200 (185+15) mm.

asafstand tussen de dragers van 1200 mm met uitlading van de plaat van 300 mm.

• Lengte op verzoek

• Randcoulissen worden aanbevolen.

(minimaal 900 - maximaal 6000 mm).

• Verbindingsplaten zijn mogelijk.

• Hoogte: 11 mm.
• Lay-on randen, scherpe hoeken.

Gesloten verdiepte voeg van 5 mm met PPA 35-15 draagprofiel (afstand van 50 mm)

Materialen

• Aluminium met een dikte van 0.5 of 0.6 mm.

Kleuren en afwerkingen

• Voorgelakt met polyester, in Wit voor indoor
of outdoor.
• Voorgelakt met polyester, in Metallic Grijs
voor indoor of outdoor.
• Voor andere kleuren, geborsteld, geanodiseerd,
houteffect Silvametal®: gelieve contact met ons
op te nemen.
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Outdoor plaatsing (zie pagina 146 voor meer informatie)
• Voor outdoor plaatsing moeten speciale voorzorgsmaatregelen worden getroffen.
De mate van blootstelling aan wind moet van geval tot geval
worden bepaald. Voorzie in het algemeen 0,5 tot 1 m asafstand tussen de hangers
en de dragers. Gebruik minstens één hanger op twee voor de “antioptilbeveiliging”.
Het gebruik van sluitringen voor de contactpunten tussen de draadstangen en de
drager wordt aanbevolen. Het plaatsingsbedrijf moet het project laten goedkeuren
door
de bouwheer. Gelieve contact met ons op te nemen voor meer informatie.
Brandgedrag (zie pagina 140 voor meer informatie)
• A1 voor de voorgelakte, geborstelde en geanodiseerde systemen.
• Classificatie in onderzoek voor Silvametal® met houteffect.
Omgeving en gezondheid
• Onze plafonds zijn 100% en oneindig recyckeerbaar. Ze zijn
duurzaam en onderhoudsvriendelijk, produceren geen stof, deeltjes of stoom
en zijn inert en reukloos. Ze bevorderen de groei van bacteriën niet en bevatten
geen VOS of formaldehyde.
• Binnenluchtkwaliteit:

Perforaties
• Perforaties mogelijk, gelieve contact met ons op te nemen
Akoestische/decoratieve bekleding
• Geplakt, zwart, akoestisch vlies aan de achterkant van de panelen op verzoek.
• Zwarte minerale wol op de panelen op verzoek.
• Decoratief zwart vlies op de panelen op verzoek.
Uitsparingen, integraties
• Uitsnijding op de werkplaats.
• Specifieke afdekstukken voor spots, sprinklers of andere apparatuur op één
of meer paneelmodules op verzoek.

