
Technisch datablad
Motivo PVC wandpanelen

Een product van:

Designwand en vloer

Productomschrijving:

Merk :
Type :
Materiaal : Hard PVC (PVC-U)
Kleuren : Diverse hout-, textiel-, steen- en grafische looks.
Lengte : 2650 mm.
Breedte : 268 mm, 250 mm werkende breedte. 349 mm, 333 mm werkende breedte.
Hoogte/dikte : 8 mm. 8 mm.
Verwerkingssysteem : Vast verlijmd en/of mechanisch bevestigd. Vast verlijmd en/of mechanisch bevestigd.
Aantal in pak : 250mm = 4 panelen. 333 mm = 3 panelen.
Totaal oppervlak per pak : Ca. 2,65 m2 ca. 2,65 m2
Opslag condities :

Verwerkingscondities :
CE Marking :
Garantie :
Duurzaamheid :

Gewicht / eenheid :
Brandgedrag :
Waterdichtheid :
Thermische weerstand :
Geluidsreductie :
Dimensionale stabiliteit :
VOC emissie :
Geadviseerde ruimtes :

Montagesystemen :

Verlijming systeem 1 :

Motivo wandpanelen kenmerken zich door de holle kamer profilering en is voorzien van een 3D digitale print. Hierdoor is een 
bisuele structuur, textuur en look na te bootsen. De panelen laten zich gemakkelijk verwerken met 
houtbewerkingsgereedschap En kunnen afgewerk worden met diverse kleuren afwerkprofielen.
De Motivo wandpanelen zijn voorzien van een tong en groefverbinding, met een naadloze sluiting. Motivo wandpanelen zijn 
hoogwaardig gefabriceerde panelen die steeds meer toegepast worden als alternatief op behang en gestucte wanden.

5 jaar, huishoudelijk gebruik.

PVC wandpanelen

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

1. Vast verlijmd, direct op bouwkundige wand.

Technische gegevens
1,8 Kg/m2 (4,95 Kg/pak).
C-S3,D0
NPD
NPD
NPD
< 0,1%
A+
Kan op elke wand gemonteerd worden in elke woonhuisruimte, inclusief badkamer.
Ook geschikt voor commercieel gebruik zoals kantoor, winkel en horeca.

Montage benodigdheden

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

Commerciële gegevens
Motivo

Zie montage instructie voor richtlijnen.

2. Mechanisch bevestigd op vlak regelwerk. Met nieten, spijkers of schroef.

Montage kit, Hi-Tack kit, PVC wand en vloer lijmen.
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