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Esthetisch attractief

Makkelijk in onderhoud

Temperatuur- en
corrosiebestendig

Tweezijdig decoratief
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Decoratieve High Pressure Laminaat plaat
Een aantrekkelijke en esthetische uitstraling, ideaal
voor architecturale toepassingen.

Bestand tegen alle weersomstandigheden
De KronoArt Exterior panelen hebben een uitstekende
weerstand tegen uv-straling. Vocht en te grote of snelle
temperatuursveranderingen hebben geen invloed op de
kwaliteit van de panelen.

Makkelijk in onderhoud
Dankzij de gesloten structuur van het oppervlak en de
randen zijn de panelen makkelijk te reinigen. Vuil en
bacteriën worden niet vastgehouden waardoor het
materiaal intact blijft. Bovendien kan graffiti makkelijk
verwijderd worden zonder sporen na te laten. Gebruik
hiervoor het aangewezen solvent.

Vuur- en brandbestendig
Het materiaal waarvan de panelen gemaakt zijn, is zeer
vuurbestendig (volgens EN 13501, DIN 4102) en behoort
tot brandklasse B−s1,d0.
Het smelt niet, druipt niet, is niet explosief en schilfert niet
onder invloed van vuur.

Snijranden
Oppervlakken en snijranden moeten niet geschilderd of
behandeld worden met een beschermende coating.

Tweezijdig  decoratief
De KronoArt Exterior panelen zijn aan beide zijden
decoratief afgewerkt en beschermd met een (te
verwijderen) folie.
 



BESCHIKBAAR IN

In stock:
Grijs0171BS - 6 mm 3050X1300 mm 
Antraciet 0164BS - 6 mm 3050X1300 mm 
Wit 0101BS - 6 mm 3050X1300 mm 
Zwart 0190BS - 6 mm 3050X1300 mm 

Op bestelling:
Contacteer ons voor informatie over het uitgebreide
assortiment kleuren en decoren.

TECHNISCHE INFORMATIE

Afmetingen in stock  6mm
1300 x 3050 mm

Afmetingen op bestelling dikte 8 en 10 mm

 lengte 2800 en 5600 mm

 breedte 2040 mm

Brandklasse
(EN 13501)

 B−s1,d0 of B-s2,d0

Geen afwerking van de zaagsnedes nodig.
Voldoet aan EN438-6 norm voor HPL-platen.

ACCESSOIRES

In stock: Zichtbare bevestiging 
Grijs 0171BS - HPL schroef 38 mm R7037 (100)
Antraciet 0164BS - HPL schroef 38 mm
R7043 (100)
Wit 0101BS - HPL schroef 38 mm R9010 (100)
Zwart 0190BS - HPL schroef 38 mm
R9017 (100)

Onzichtbare bevestiging
Wij adviseren het gevellijmsysteem van Bostik.
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Decoratieve High Pressure Laminate
gevelplaat

BEVESTIGINGSOPTIES

Zichtbare, mechanische bevestiging
Schroeven of rivetteren. Schroeven kan op houten
regelwerk / rivetteren op metalen regelwerk.

Onzichtbare, mechanische bevestiging
Deze bevestigingsmethode combineert de voordelen
van rivetteren met de esthetiek van een verlijmde
bevestiging. Door een speciale aluminium
onderstructuur kunnen de platen geplaatst worden
zonder zichtbare bevestigingspunten. 

Onzichtbare bevestiging, verlijmd
Wij adviseren het gevellijmsysteem van Bostik.
Lijmen kan op houten en metalen regelwerk.

AANDACHTSPUNTEN

Bij mechanische bevestiging moet steeds rekening
gehouden worden met de nodige uitzetvoegen
(8 mm opening voorzien tussen twee platen, 2 cm
ruimte voorzien voor de ventilatie bij de opbouw). 
Voorboren is noodzakelijk.

VM Building Solutions helpt u
graag verder bij de uitwerking van
uw project.

U kan bij ons terecht voor :

-  Technische ondersteuning
-  Bijkomende informatie
-  Stalen

Contacteer VM Building Solutions via
info.be@vmbuildingsolutions.be of via uw verdeelpunt.
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