# 3051
PRODUKT BLAD:

MIKROSTOP PLATE P
LETT, RELATIVT STIV PLATE KONSTRUKSJON. BYGGET OPP TIL EN 2,3 MM TYKK GLASSFIBERPLATE, PÅSTØPT MØNSTRET HYGIENE FOLIE.

Overflate: Surfaseal folie støp inn i 2,3 mm tykk glassfiberplate.
Materiale Kjerne:

Glassfiberarmert polyester

Bakside: Slett bakside
Farge Farge: Hvit
OverflateKorrugerte dråpeformet
mønster
Produkt
mål

Tykkelse: 2,3 mm
Bredde: 1220 mm
Lengder: Standard 2440 mm eller 3050 mm

Vekt 3,3 kg pr. m2

MONTERINGSPROFILER:

På flis vegger
På gipsvegger

U profil.
Benyttes som topp– side- og bunnprofil
Se produktblader

Kan På mur og betong (Anbefaler bruk av Pin Riverts nylon plugg)
monteres: På stål plater
På alle typer bygningsplater
Se vår monteringsanvisning

H profil.
2 delt profil som danner panelskjøt og
som gir ekspansjons mulighet.
Lengder på 2440 mm og 3050 mm

Innv. hjørneprofil. Limes til panel plater.

Sammen- PVC profiler. ( Anbefales når overflater skal spyles.)
føyning: Skjøter kan fuges
Bearbeiding

HMS
Utv. hjørneprofil. Limes til panel plater.

For feste av plater, paneler og profiler til
underlag sammen med eller uten lim.
Nylon slag plugg for feste av plater til
underlag der hvor profiler ikke kan benyttes.

Fukt

Temperatur

Brann

Svært funksjonell og enkel montasje.

Renhold

Se eget produktblad

Kuttes med: stikksag, sirkelsag,
Hullboring: HSS bor, murbor, hullsag
Vernebriller og støvmaske må benyttes ved bearbeiding.
Ingen giftige gasser utvikles under bearbeiding.
100 % fuktbestandig
100 % diffusjonstett
Bør ikke utsettes for temperatur over + 60º C.
Platen er frostsikker (-40º C.)
Brannklasse C. Kan leveres brannklassifisert efter NS3919 klasse Inl. FDA /
USDA godkjent og EEC akseptert
Meget enkelt renhold.. Se eget FDV blad
Kan høytrykk spyles.
FDA / USDA godkjent ( Gir ikke næring til bakterievekst.)

ANVENDELSOMRÅDER:

Matvare industri, vaskehaller, fiske industri,
farmasøytisk industri. helsestudio, oppdrettsanlegg, landbruk, butikker, storkjøkken, sykehus, sykehjem, skoler, barnehaver, private og offentlige dusj og toalett
anlegg. Renrom innenfor elektronikk og
legemiddel produksjon. Generell bygg produksjon og rehabilitering.

Hygiene EU matvaredirektivet (Mattilsynet)
BRC godkjent
Kan etter endt levetid leveres kommunalt deponi. Produktet er i sin helhet resirAvfall kulerbar.
Emballasje kan gjenvinnes.
Transport
Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.
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