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PANEEL ST 6/38

TOPL AGEN
ACCESSOIRES

Het ideale - extra sterke - paneel voor fabrieksmatige stoffering
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

Panelen
Onderlaag

Panelen
Bovenlaag

Dikte
38,5 mm, exclusief fabrieksmatig aan te brengen toplaag

Dikte
0,5 mm

Dikte
Variabel

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

Materiaal
Gegalvaniseerde staalplaat

Materiaal
Fabrieksmatig aan te
brengen toplaag

Omschrijving

Duurzaamheid

Dit type paneel is geschikt voor fabrieksmatige
stoffering. De kern van spaanplaat wordt naar wens
voorzien van een toplaag die in onze fabriek wordt
aangebracht. Het voordeel hiervan is dat het paneel
erg makkelijk uitneembaar is. Vrijwel elke afwerking is
mogelijk.

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.

Door het toevoegen van een staalplaat aan de
onderzijde wordt de mechanische weerstand aanzienlijk
verhoogd. Hierdoor is dit paneel uitermate geschikt voor
omgevingen waar een hoge vloerlast vereist is.

38,5 mm

600 mm

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

PEFC/30-31-208
Voor Duurzaam
Bosbeheer
www.pefcnederland.nl
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PANEEL ST 6/38

Afmetingen

Belastbaarheid (NEN 12825)

LxBxH
600 mm x 600 mm x 38,5 mm (exclusief
toplaag)

Belastbaarheid bij 2 mm doorbuiging
Minimaal 5 kN

Kern
Hoge persing spaanplaat (ca. 690 kg / m³)
Afwerking bovenzijde
Fabrieksmatig aan te brengen toplaag

Tapijt, fabrieksmatig te verwerken

Elektrische geleiding

PVC tegels, achteraf aan te brengen

Kamerbrede stoffering

Marmoleum, PVC of rubber
Bamboe
Eikenparket

Warmteweerstand

Composiettegels of natuursteen

0,44 W/mk

Paneelgewicht
Ca. 10,5 kg

Tapijttegels, achteraf aan te brengen

Breuklast
Minimaal 10 kN

Afhankelijk van de gekozen toplaag:
5 x 10 4 Ω ≤ R ≤ 10 12 Ω

Afwerking onderzijde
0,5 mm gegalvaniseerde staalplaat

Toplagenmatrix

Specials

Systeemgewicht
Ca. 32 kg/ m² (zonder toplaag, gebaseerd op
vijzel type 1, AH = 250)

Brandwerendheid
(DIN 4102 T2)
F30

Geluidsdemping
HORIZONTAAL
Geluidschot

Zachte toplaag

Harde toplaag

VERTICAAL

Flankerend geluid

Contactgeluid

Contactgeluidsisolatie

Luchtgeluidisolatie

R L,w,P of

L n,w,P of

ΔL w,P in [dB]

R w,P

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

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

Zonder

56

49

Met

57

45

Zonder

54

62

Met

57

53

met Pads

zonder Pads

32

28

65

19

16

64

Griekenweg 6/10 - 5342 PZ Oss - T +31 (0)412 65 33 00 - E info@pbsholland.com
v01.2 Revised - 24.04.2013

