Compact
Economic Plus
Compact Economic Plus is dé HPL plaat met de beste
prijs-kwaliteitverhouding in zijn soort.
De plaat wordt geproduceerd uit hoogwaardige
materialen tot een stevig en stabiel eindproduct.
Compact Economic Plus is CE-gecertificeerd volgens
de EN-438 norm.
De platen zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren,
waarvan de donkere uitvoeringen eenzijdig zijn
voorzien van een UV-filter. U krijgt een garantie van
10 jaar op de kleurvastheid (zie onze garantie- en
verwerkingsvoorschriften).

Kenmerken
-

De beste prijs-kwaliteitverhouding in zijn soort

Samples aanvragen:

-

Schimmelwerend

Van deze plaat hebben wij

-

Antibacterieel

samples voorradig.

-

Eenvoudig te monteren

Vraag deze gratis aan.

- 	10 jaar garantie op kleurvastheid

Bel: 075 655 99 99

Compact
Economic Plus

Verwerking
- De platen dienen droog, vlak en vorstvrij te worden opgeslagen
- Vermijd vocht tussen de folie van de platen
-	De randen van de platen altijd vooraf schoon zagen om
haaksheid te garanderen.
-	Verwijder de beschermfolie van de platen na montage om
eventuele gebreken direct te constateren (achterzijde is zwart)
-	Gebruik achterhout met een minimale dikte van 34mm en
monteer dit verticaal. Houdt rekening met de juiste hart op hart
afstand.
-	De constructie dient aan de boven- en onderzijde 20mm open
te zijn voor verticale ventilatie
-	De dilatatievoeg dient minimaal 10mm te zijn
-	De schroefgaten 8mm voorboren
-	Voor onderhoud adviseren wij water met eventueel groene
zeep. Gebruik geen oplosmiddelen, bijtend en/of schurend
schoonmaakmiddel.
-	Verwerking en garantievoorwaarden vindt u op www.trima.nl
Kleuren
RAL 9001
crème

RAL 9010
zuiverwit

Toepassingsgebieden
Carports, plafonds, borstweringen, dakranden, reclameborden
en tal van andere toepassingen.
Assortiment*
De Compact Eonomic Plus plaat is verkrijgbaar in de kleuren
RAL 9001, RAL 9010, RAL 9016, RAL 6009 en RAL 7016.
De lichte kleuren zijn dubbelzijdig gekleurd. Bij de donkere
kleuren is de achterzijde zwart.
Afmetingen
- diktes:
6mm
- afmetingen: 3050x1300mm

RAL 9016
verkeerswit

RAL 6009
dennengroen

RAL 7016
antraciet

*Aangegeven RAL kleuren zijn een benadering. Voor beoordeling
van de exacte kleur, sturen wij u graag een sample.
De donkere kleuren zijn eenzijdig en voorzien van een UV filter.

Trima, uw specialist in plaatmateriaal

Groothandel en grossier met het breedste en diepste assortiment van Nederland op het gebied van houtachtig plaatmateriaal.
Contact met Trima
t		 075 655 99 99
e		 info@trima.nl
w www.trima.nl

Bezoekadres:
Symon Spiersweg 17
1506 RZ Zaandam

Postadres:
Postbus 2073
1500 GB Zaandam

