DECORATIEVE PLATEN
Individual

Individual

Ideaal voor individuele, unieke projecten
Uw motief wordt design
De modernste digitale druktechnologie

1

DECORATIEVE PLATEN
Individual

Met ons Individual-programma heeft u de mogelijkheid uw eigen decor te creëren. Dat betekent dat wij u
alle ontwerpmogelijkheden bieden, die met de modernste digitale druktechnologie haalbaar zijn. Nu kunt
u uw eigen beeld samenstellen. En met „Individual”
uw ideeën tot uitdrukking laten komen.
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Digitale motiefpresentatie prepareren
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Motiefdruk creëren
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Individual HPL-platen productie

Hotel Radisson SAS, Frankfurt, Uitvoering:
Schäfer Trennwandsysteme GmbH, Horhausen
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DECORATIEVE PLATEN
Individual

Duropal-HPL Individual
Met individuele digitale druk-motieven vormgegeven hogedrukkunststofplaat in standaard kwaliteit. De achterzijde is verlijmbaar
geschuurd.
Toepassingsgebieden: stevig oppervlaktemateriaal voor creatief meubeldesign en de interieurinrichting van shops en stores,
cafés en bistroʼs, opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, artspraktijken en klinieken. Het materiaal is niet geschikt voor langdurig
gebruik buiten.

Formaat in mm
Lengte
Breedte

Dikte

Structuren

2.800

2.070

1,2

HG / MP / SM / VV

4.100

1.300

1,0

FG / HG / VV

Producteigenschappen
Productnorm

in navolging van EN 438-3

Brandverloop

normaal ontvlambaar

Melamineharsmotiefdruk

Cellulosebanen geïmpregneerd met harsen,
achterzijde geschuurd

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com
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DECORATIEVE PLATEN
Individual

Duropal-HPL Individual Pyroex
Met individuele digitale druk-motieven vormgegeven hogedrukkunststofplaat in vlamremmende kwaliteit. De achterzijde is
verlijmbaar geschuurd.
Toepassingsgebieden: vlamremmend oppervlaktemateriaal voor de sectoren beurs, shop en event, voor openbare- en bijzondere
gebouwen, hotels, scholen, praktijken en klinieken. Altijd wanneer naast de bouwkundige brandbeveiliging een bijzondere eis aan
het individuele design, de onderhoudsvriendelijkheid of de stevigheid wordt gesteld.

Formaat in mm
Lengte
Breedte

Dikte

2.800

1,2

2.070

Structuren

HG / MP / SM / VV

Producteigenschappen
Productnorm

in navolging van EN 438-3

Brandverloop

moeilijk ontvlambaar
C-s2,d0 (DIN EN 13501-1) Let op: afhankelijk van het gebruikte basismateriaal en kleefstof
kunnen HPL-sandwichplaten een afwijkende classificatie hebben.

Melamineharsmotiefdruk

Cellulosebanen geïmpregneerd met harsen,
achterzijde geschuurd

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com
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DECORATIEVE PLATEN
Individual

Duropal-HPL Compact Individual, zwarte kern
Met individuele digitale druk-motieven vormgegeven compacte hogedrukkunststofplaat in standaard kwaliteit. Met zwarte kern en
witte achterzijde.
Toepassingsgebieden: Individuele meubel- en inbouwelementen, in het bijzonder bij hoge eisen aan de robuustheid, onderhoudsvriendelijkheid en vochtbestendigheid van het materiaal. Maar ook wanneer geringe materiaaldoorsneden of open randoplossingen gerealiseerd moeten worden. Bijvoorbeeld in de gastronomie, in de winkelbouw en de levensmiddelengevoelige toepassingen,
in praktijken en klinieken, wellness- en sanitaire toepassingen. Het materiaal is niet geschikt voor langdurig gebruik buiten.
Formaat in mm
Lengte
Breedte

Dikte

2.800

2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15

2.070

Structuren

Voorzijde: HG / MP / SM / VV
Achterzijde: WW

Producteigenschappen
Productnorm

in navolging van EN 438-4

Kernmateriaal

Compacte kunststofplaat (zwart)
Massieve, zwart gekleurde compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor
toepassingen met hoge belasting.

Brandverloop

normaal ontvlambaar
B2 (DIN 4102-1)

Melamineharsmotiefdruk
Cellulosebanen
geïmpregneerd met
harsen zwart
Melamineharsdecorpapier

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

5

DECORATIEVE PLATEN
Individual

Duropal-Sandwichpaneel Individual P2
Met individuele digitale druk-motieven vormgegeven sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, bovenzijde
afgewerkt met Duropal-HPL Individual, achterzijde wit.
Toepassingsgebieden: Individuele meubels en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen etc. in creatieve
interieurinrichting en voor zakelijke gebruikers. Het materiaal is geschikt voor gebruik bij beurzen en evenementen, in shops en
stores, in de gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken. Het materiaal
is echter niet geschikt voor langdurig gebruik buiten.
Formaat in mm
Lengte
Breedte

HPL-dikte
in mm

Totale dikte
in mm

Structuren

2.800

2.070

1,2

18,4 / 21,4

Voorzijde: HG / MP / SM / VV
Achterzijde: MP

4.100

1.300

1,0

18 / 21

Voorzijde: FG / HG / VV
Achterzijde: WW

Producteigenschappen
Basismateriaal

ClassicBoard P2
Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312,
geschikt voor niet dragende doeleinden in droge zones.

Brandverloop

normaal ontvlambaar
B2 (DIN 4102-1)

Formaldehyde-emissieklasse

E1

HPL Individual

ClassicBoard P2

HPL

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com
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