Decorplaten met meerbladige opbouw
Bij decorplaten kan door het gebruik van barrieres de laagdikte worden
verhoogd. Bij de wodego standaard voor alle meerblad opbouwplaten
wordt altijd gebruik gemaakt van bruine barrieres. Dit heeft tot doel de
rust van het oppervlak te verbeteren.
Andere soorten van opbouw dienen andere doeleinden en zijn slechts na
uitvoerig overleg met de klant en na voorafgaand overleg met het
productmanagement mogelijk.
Al naar gelang de behoefte van de klant is tweeblad- of driebladopbouw
mogelijk. De decorplaten in meerblad opbouw vormen een voordelige
aanvulling op HPL. Houdt u er rekening mee, dat deze technisch niet
met HPL vergelijkbaar zijn! De decorplaten met meerblad opbouw
worden conform DIN EN 14322 geproduceerd.

Technische gegevens:
Productie-locatie:

voor tweebladige structuur: NM en GT
voor driebladige structuur: alleen GT

Formaten:

5.310 x 2.100 mm
2.655 x 2.100 mm

Dikten basismateriaal:

16, 18, 19, 22, 25 mm

Oppervlakken:

SM, MP, VV, TR, SO, RU, FM

Technische gegevens:
Beschikbaar basismateriaal:

MDF, ClassicBoard P2 spaanplaat,
HDF (voor vezel compact - uitsluitend 12 mm)

Laagdikten:

Tweeblad opbouw (dun) ca. 0,15 - 0,20 mm
Tweeblad opbouw (dik) ca. 0,20 - 0,25 mm
Drieblad opbouw ca. 0,35 - 0,45 mm

Slijtwaarden:

Hout-, steen en fantasiedecors:
Effen decors:

klasse 1

naar gelang decor:
klasse 2 tot 4

Krasvastheid:

Oppervlakken RU, MP, VV, TR

≥ 1,5 N

Oppervlakken FM, SM, SO ≥ 1,0 N
Belangrijk:

Minimale hoeveelheid: 10 platen dubbelzijdig (5310 x 2100 mm)
20 platen dubbelzijdig (2655 x 2100 mm)

Overig:

Er moet in elk geval een homogene opbouw
gebruikt worden, aangezien anders het gevaar
op kromtrekken van de plaat bijzonder groot is.
Door het gebruik van bruine barriere kan het decor
afwijken van HPL plaat en/ of DecoBoard.

Houdt u er alstublieft rekening mee, dat platen met
een drieblad opbouw bij de verwerking eigenschappen
zullen vertonen, die eerder overeenkomen met een
HPL-element (frezen, boren, zagen, enz.) dan met een
standaard-decorplaat.

