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De lichtgewicht constructieplaat in MDF



Beschrijving 
 
Geperste constructie, bestaande uit 2 MDF dekplaten van 4 mm, verlijmd op een gerasterde kern van 3 mm MDF-stroken. 
 
Algemene eigenschappen 
 
- gewicht     tussen 115 - 260 kg/m³ 
- diktes     28 / 38 / 50 / 60 mm
    op aanvraag: 80 / 100 mm
- afmetingen     2850 x 2100 mm (diktes 28 / 38 (optie lakdraagfolie) / 50 mm) 
    3050 x 1220 mm (diktes 28 / 38 / 50 / 60 mm - op aanvraag: 80 / 100 mm)
- op aanvraag   Greenpanel zwart, Greenpanel populier lichtgewicht (120 kg/m³)
 
Verwerking
 
- lichtgewicht plaat, dus makkelijk manipuleerbaar 
- eenvoudig te bekanten, machinaal of met de hand (ook met ABS kantenband) 
- aangepaste schroeven beschikbaar waarmee standaardbeslag op de platen kan worden bevestigd  
   (meubelbeslag mogelijk mits het gebruik van het verzinkte schroefje VARIANTA HC van Häfele) 
- platen kunnen gefineerd of afgewerkt worden met HPL. Ze worden koud verlijmd mits “NUL PERSING”,  persdruk niet   
   hoger dan 1 kg/cm². Firma Decospan kan ze gefineerd aanbieden in diktes tot 50 mm.

Troeven

- biedt een oplossing waar gewicht en stabiliteit van belang zijn 
- zodanig opgebouwd dat de krachten zowel in de lengte- als in de breedterichting worden opgevangen 
- eenvoudig te verwerken en te bekanten (ABS of PVC kantenband, massiefhouten latten, MDF latten) 
- hoge graad van afwerking kan bereikt worden (MDF) 
- minder verbruik van grondstoffen, zonder aan kwaliteit in te boeten 

Toepassingen

- componenten voor lichtgewicht meubelen, tafelbladen, toonbankbladen, scheidingswanden, draagplanken, onderdelen    
   voor caravanbouw, schuifdeuren ...
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