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PANEEL MM 6/38 

Het ideale paneel voor stoffering achteraf met FSC®- of PEFC-
certificaat.

PBS aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid 
voor enigerlei directe of 

indirecte schade, van 
welke aard dan ook, die 

voortvloeit uit de informatie 
op dit productblad.

Panelen
Spaanplaat kern 

Dikte 
38 mm, exclusief achteraf aan te brengen toplaag.

Materiaal 
Hoge persing spaanplaat (ca. 690 kg/ m³)

Omschrijving 
Dit type paneel is uitermate geschikt voor toepassing in 
kantooromgevingen met stoffering achteraf. De kern van 
spaanplaat wordt aan de boven- en onderzijde voorzien 
van een dunne melamine laklaag. Deze witte afwerklaag 
dient als basis en drager voor de achteraf aan te 
brengen pick-uplijm, waarop vervolgens bijvoorbeeld 
tapijttegels kunnen worden aangebracht.

Duurzaamheid
PBS gebruikt zoveel mogelijk grondstoffen afkomstig 
uit duurzame bronnen. Om deze reden zijn wij 
gecertificeerd om verhoogde vloeren met een FSC® of 
PEFC keurmerk te leveren. Panelen met dit keurmerk 
zijn gemaakt van hout uit gecertificeerde bossen en 
leveren een grote bijdrage aan de verduurzaming van 
gebouwen. Dit uit zich bijvoorbeeld in een positievere 
waardering voor een Breeam-certificering.

Panelen
Onderlaag 

Dikte 
Ca. 0,2 mm.

Materiaal 
Melamine laklaag

Panelen
Bovenlaag 

Dikte 
Ca. 0,2 mm.

Materiaal 
Melamine laklaag
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Dit type paneel heeft een dikte van 38 mm 
exclusief de fabrieksmatig aan te brengen toplaag.
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Afmetingen 

L x B x H

600 mm x 600 mm x 38 mm (exclusief 

toplaag)

Kern

Hoge persing spaanplaat (ca. 690 kg / m³)

Afwerking bovenzijde

Melamine laklaag

Afwerking onderzijde

Melamine laklaag

Paneelgewicht

Ca. 10 kg 

Systeemgewicht 

Ca. 30 kg/ m² (zonder toplaag, gebaseerd op 

vijzel type 1, AH = 250)

 

Belastbaarheid (NEN 12825)

Belastbaarheid bij 2 mm doorbuiging 

Minimaal 3 kN

Breuklast 

Minimaal 6 kN

 

Elektrische geleiding 

N.v.t. 

Dit paneel heeft een isolerende 

eigenschap. De toplaag kan echter 

antistatisch worden uitgevoerd.

Warmteweerstand
0,44 W/mk

Brandwerendheid 
(DIN 4102 T2)
F30

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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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 48 55 -- 23 --

Met 54 45

Harde toplaag Zonder 51 68 18 15 --

Met 52 51


