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Spesifikasjon og Fordeler
• Lav vekt og enkel montering med standard lekteavstand, på samme måte som trepanel.
Egnet for private boliger, næringsbygg, industribygg eller rehabilitering
• Profiler, tilbehør og festemidler kan tilpasses nesten alle applikasjoner
• Totalt upåvirket av fukt, råte, forfall, frost og insekter
• Lite vedlikehold, vedlikeholdsfri.
• Dobbelfalset profil tilgjengelig i dimensjon 150mm(enkel) og 300mm(dobbel)
• Enkelfalset profil tilgjengelig i dimensjon 270mm
• V-faset profil tilgjengelig i dimensjon 150mm
• Lavere varmeledningsevne enn trevirke, betong, fibersement og murstein (0.06 W/mK)
• Kan monteres og bearbeides med tradisjonelt verktøy
• 5 forskjellige farger for ulike uttrykk
• Unik tre-imitasjon med alle fordeler av trevirke men uten alle ulempene
• Høyere stivhet enn andre typer tynnvegget vinyl kledning
• Garanti mot feil og misfarging

Selv om PVC-UE har høyere materialkostnad, har trevirke påløpende maling og vedlikeholdsbehov som tilsvarer om lag 1/3 av
materialkostnaden hvert 3 til 5 år. PVC har mange fordeler fremfor tradisjonell kledning, spesielt at det ikke vil råtne eller være utsatt for
skadedyr. Enhver type utvendig tre kledning som er utsatt for vær og vind vil måtte bli behandlet og vedlikeholdes for å bevare dens
utseende og integritet.

Typiske spesifikasjoner

Brannmotstand

Koeffisient for Termisk Ekspansjon
Koeffisient for Varmeledningsevne

5x10-5 °C
0.06W/mK

Teksturert kledning har prestert Class 1 Y
flammespredningsrate testet i henhold til BS476 Part 7.
Klasse D i henhold til EN 13501-1

Tilgjengelige Farger

Hvit

Sand RAL 1015

Krem RAL 9001
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