
Technisch datablad
Estilo MDF plint

Een product van:

Designwand en vloer

Productomschrijving:

Merk :
Type :
Materiaal : MDF kern met melamine ommanteling en PU kap.
Kleuren : 1 Unikleur.
Lengte : 2400 mm.
Breedte : 16 mm.
Hoogte/dikte :
Verwerkingssysteem :
Aantal in pak : 10 lengtes.
Totaal metrage per pak : 24 m1
Opslag condities :

Verwerkingscondities :
CE Marking :
Garantie :
Duurzaamheid :

Gewicht / eenheid :
Materiaal toplaag :
Kernmateriaal :
Impact weerstand : 2J
IP Code : IP40
Brandgedrag :
Dimensionale stabiliteit :

Geadviseerde ruimtes :

Montagesystemen :

Verlijming systeem 1 :

Mechanisch  systeem 2 : Spijkerpluggen tenminste 5x40 geadviseerde maat  6x40 mm.
Zie montage instructie voor richtlijnen.

< 0,1%
Wit = Ral 9003

Montage kit of Hi-Tack kit.
Zie montage instructie voor richtlijnen.

2. Bevestigd op vlak uitgevoerd muur, met spijkerpluggen tenminste 6x40mm
Kopse kant afwerking geschied middels eindstukken.

Estilo plinten zijn uit MDF vervaardigde plinten voorzien van een kunststof melamine ommanteling. Door de kunststof 
ommmanteling zijn de Estilo plinten waterafstotend. Estilo plinten kenmerken zich door een brede en diepe uitfrezing die met 
een kunststof deksel afgeschermd kunnen worden. De uitfrezing fungeert als bereikbare kabelgoot, voor het wegwerken van 
diverse kabels, waaronder coax stereo en stroomkabels. Estilo plinten zijn eenvoudig te verwerken met houtgereedschap en 
kunnen worden gemonteerd met montagekit of slagpluggen. Voor een nette eindafwerking, zijn er eindkapjes in kleur 
leverbaar die geplakt worden op de kopse uiteinde. En eindblokjes als eind oplossing.

Op een vlakke volledig ondersteunde ondergrond in droge en verwarmde ruimte.
24 uur voor verwerking, laten acclimatiseren in een droge en verwarmde ruimte.
Verwerking alleen in een droge en verwarmde ruimte 12 graden Celsius of hoger.
Ja

Vrij van lood en cadmium, 100% recyclebaar, voldoet aan REACH, FSC keur.

Commerciële gegevens
Estilo
MDF plint

65 tot 110 mm hoog.
Vast verlijmd en/of mechanisch bevestigd.

3 jaar, huishoudelijk gebruik.

Technische gegevens
Divers.
Melamine toplaag, zeer licht gestructureerd.
MDF, 630 Kg/m3

B fl1-S1

Ral kleur (bij benadering) :

Ook geschikt voor licht commercieel gebruik.

Montage benodigdheden
1. Vast verlijmd, direct op bouwkundige onderconstructie.

Kan op bijna alle wanden gemonteerd worden in huis, exclusief badkamer/toilet.	
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