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PANEEL ALU 6/44 

Oersterk, licht en stofvrij. Ideaal voor toepassing in cleanrooms 
en datacenters.

Panelen
Aluminiumlegering 

Dikte 
Ca. 44 mm

Materiaal 
Aluminiumlegering EN AC-AlSi9Cu3(Fe)

Omschrijving 
Dit aluminium paneel is ontwikkeld voor 
gebruik in bijvoorbeeld cleanrooms. Vanwege 
het aluminium is dit paneel licht en oersterk. 
Bovendien heeft aluminium het voordeel dat het 
op geen enkele manier stof afgeeft. Met onze 
moderne CNC-machines, worden alle panelen 
met een lage tolerantie op maat gefreesd.

ESD-Veilig
De geleidende eigenschappen van aluminium 
maken dat dit paneel uitermate geschikt 
is voor toepassing in ESD-veilige ruimtes. 
Door gebruik te maken van een geleidende 
toplaag, wordt statische elektriciteit veilig via 
de onderconstructie afgevoerd. Zo wordt ESD-
schade aan kostbare componenten voorkomen.

Panelen
Bovenlaag 

Dikte 
Variabel

Materiaal 
Fabrieksmatig aan te 
brengen toplaag

Het aluminiumpaneel is aan de onderzijde voorzien van 
een ribbenstructuur om zo met een minimaal gewicht een 

maximale sterkte te bewerkstelligen.

PBS aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid 
voor enigerlei directe of 

indirecte schade, van 
welke aard dan ook, die 

voortvloeit uit de informatie 
op dit productblad.
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Afmetingen 

L x B x H

600 mm x 600 mm x ca. 44 mm (exclusief 

toplaag)

Materiaal 

Aluminiumlegering EN AC-AlSi9Cu3(Fe)

Afwerking bovenzijde

Fabrieksmatig aan te brengen toplaag

Afwerking onderzijde

N.v.t.

Paneelgewicht

Ca. 9,1 kg

Systeemgewicht

Ca. 28 kg (op basis AH = 250 mm)

 

Belastbaarheid 

Belastbaarheid bij 2 mm doorbuiging

Minimaal 7 kN

 

Elektrische geleiding

Afhankelijk van de gekozen toplaag 

5 x 104 Ω ≤ R ≤ 1012 Ω

 

Warmteweerstand 

~ 160 W/mk

Toplagenmatrix 

Tapijttegels, achteraf aan te brengen

Tapijt, fabrieksmatig te verwerken

Kamerbrede stoffering

PVC tegels, achteraf aan te brengen

Marmoleum, PVC of rubber

Bamboe

Eikenparket

Composiettegels of natuursteen

Specials

Dit type paneel heeft een dikte van ca. 44 mm 
exclusief de fabrieksmatig aan te brengen toplaag.
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