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PANEEL FU 6/36 MGR 

Het sterke paneel met uitstekende akoestische eigenschappen 
en geschikt voor gebruik in natte ruimtes.

Panelen
Calciumsulfaat kern 

Dikte 
36 mm, exclusief toplaag

Materiaal 
Calciumsulfaat

Omschrijving 
Een paneel met messing en groef is uitstekend 
geschikt voor toepassing in natte ruimtes, maar 
bijvoorbeeld ook in pantry’s. De panelen met messing 
en groef worden onderling met elkaar verlijmd, 
waardoor één groot niet-uitneembaar oppervlak 
ontstaat. Dit is zo vlak dat hier nagenoeg geen 
naadvorming ontstaat en er daarom rechtstreeks 
op kan worden gestoffeerd. Tevens bieden panelen 
met messing en groef een uitstekende basis om 
op te tegelen, maar ook om bijvoorbeeld giet- of  
epoxyvloeren op aan te brengen. Houd wel rekening 
met het feit dat de panelen dan na installatie niet meer 
uitneembaar zijn.  Voor toegang onder de vloer moeten 
dan inspectieluiken gemaakt worden.

Dit type paneel heeft een dikte van 36 mm 
exclusief de achteraf aan te brengen toplaag.
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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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Geluidsdemping 

HORIZONTAAL VERTICAAL

Geluidschot Flankerend geluid

R L,w,P of 

D n,f,w,P in [dB]

Contactgeluid

L n,w,P of

L n,f,w,P  in [dB]

Contactgeluidsisolatie 

ΔL w,P in [dB]

Luchtgeluidisolatie

R w,P

met Pads zonder Pads

Zachte toplaag Zonder -- 42 -- 29 --

Met -- --

Harde toplaag Zonder 48 73 -- 15 63

Met -- --

Afmetingen 

L x B x H

600 mm x 600 mm x 36 mm (exclusief toplaag)

Kern

Calciumsulfaat, vezelversterkt (ca. 1.400 kg/ m³)

Afwerking bovenzijde

Zie toplagenmatrix

Afwerking onderzijde

Aluminiumfolie, staalplaat of niets

Paneelgewicht
20,1 kg/ stuk 

Systeemgewicht

Ca. 56 kg / m2 (zonder toplaag, gebaseerd op 

vijzel type 1, AH = 250)

 

Belastbaarheid 
(NEN 12825) 

Puntlast

6 kN

Doorbuigingsklasse

A (maximaal 2,5 mm)

Veiligheidsfactor

2

Breuklast

≥ 12 kN

 

Warmteweerstand
0,44 W/mk

 

Brandwerendheid 
(DIN 4102 T2)
F60

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
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Messing- en groef panelen 
‘grijpen’ in elkaar en worden 

onderling verlijmd. Zo ontstaat 
een niet uitneembare verhoogde 

vloer. De vijzel wordt zonder 
dempingsplaatje rechtstreeks 

onder het paneel geplaatst.


