Datablad

Væg plader til generel anvendelse. Også egnet, hvor plader
kan komme i kontakt med fødevare.

Samlinger
- Se relevante detailtegninger
1. Et slagfast “H” samlingsprofil (fås som todelt- eller enkelt

Beskrivelse

profil) med indbygget vandtæt forsegling ved udmundingen

Farve: 			

Flere muligheder

af samlingen, som er unik for Altro Whiterock FR.

Overfladefinish: 		

Satin

2. Varmsvejset samling - spørg efter detaljer.

Tykkelse: 		

2,5 mm

Størrelse: 		

2500 x 1220 mm

				

3000 x 1220 mm

Vægt: 			

3,5 kg pr. m2

Altro Whiterock FR termoformes normalt på stedet, så

Maksimal servicetemp.:

60 °C

vindues- og dørlysninger beklædes pænt uden

Altro Whiterock FR pladerne leveres med en beskyttelsesfilm
på forsiden, som kan forblive på plads, til rummet er klar
til brug.
Dette hjælper også med til at beskytte overfladen mod støv,
mens andre håndværkere er i området. Vægbeklædningen er
ideel til anvendelser, der kræver en hygiejnisk,
rengøringsvenlig, med begrænset vedligeholdelsesfri
overflade, som overholder internationale hygiejnekrav.

Fastgørelse
Alle underlag skal tørres til 70 % RF.
16 % træ fugtighed på Protimeter ‘Surveymaster’ udstyr.

Monteringstemperaturer
Pladerne kan fastgøres direkte på de fleste tørre underlag,
afhængigt af overfladens egnethed, med følgende
metode:

Indvendige / udvendige hjørner
- Se relevante detailtegninger

kantsamlinger.

Rengøring
Regelmæssig rengøring med en blød klud og passende
fortyndet mildt rengøringsmiddel er alt, hvad der normalt er
brug for. Genstridige mærker kan fjernes med Altro Clean 44.
Brug ikke slibende puder eller ståluld. Rengør ikke over
60 °C. Rengøringskort fås efter anmodning.

Opbevaring (på stedet)
Pladerne skal opbevares plant, fuldt understøttet
og efterlades i 24 timer for at opnå den omgivende
rumtemperatur før montering (min. 14 °C).

Tilpasning af pladerne
En stiksav er den bedste metode, men en fin tandet håndsav
eller dyk rundsav med styreskinne kan også bruges.

1. AltroFix™ W139 klæbemiddel
Bemærk: brug af AltroFix W139, kræves der epoxy bevis.

for komplet monteringsvejledning besøg www.altro.dk
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Altro Whiterock™ FR
Væg beklædning

Brugsbegrænsning

Kemikaliemodstand

Altro Whiterock FR har en maksimal arbejdstemperatur på

Modstandsdygtig over for en lang række kemikalier, du kan få

60 °C. Brug rustfrit stål til temperaturer herover. Rustfrit stål

specifikke oplysninger efter anmodnin.

skal bruges til alle områder med åben ild (fås tilpasset
størrelser). Hvis et layout, der viser udstyrets placering, kan

Typiske anvendelser

leveres, vil vi give specifikke råd om den bedste kombination

l

Køkkener

l

Badeværelser

l

Kliniske miljøer

af materialer.

Tekniske data
Egenskab

Standard 		

Værdier

Tykkelse (mm)

ISO 24346		

2,5 (nominelt)

Tæthed (g/cm3)

ISO 1183		

1,39

Stødfasthed (KJ/m2)

ISO 179/1ea		

>10

Trækstyrke (Mpa)

ISO 527		

48

Shore-hårdhed D

ISO 868		

79

Varmeledningsevne - "K-værdi" (W/mK)

EN 12524		

0,16

Vandmodstanden

ETAG 022 Annex A		

Vandtæt

ETAG 022 Annex F (samlinger)

Vandtæt

ETAG 022 Annex F (rør)		

Vandtæt

EN13553 Annex A (søm)		

Vandtæt

Svejsestyrke (N/50mm)

EN 684

660

Dimensionsstabilitet (bundet)

ISO 23999

-0,3% maskinretningen

			

-0,2% tværgående retning

Punktbelastning (mm)

ISO 24343-1

0,03

Ridsefasthed

ETAG 022 Annex C		

Vandtæt

Kemikalie resistens

EN 1847

Godkendt

Slidstyrke (mm3/100 rev)

EN 660-2

3,6

Reaktion ved brand

EN 13501-1		

B - s2, d0

VOC-emissioner

M1		Godkendt

Hygiejne

ISO 22196		

Kontakt Altro for rengøringsanvisninger på:
tel: +45 36 78 90 33
e-mail: info@altro.dk eller www.altro.dk
Altro Danmark (Altro Nordic AB), Box 9055, Malmö, Sverige.
, Altro, AltroFix, Altro Whiterock FlexiJoint og Altro Whiterock FR er varemærker fra Altro Limited.

> 99,9 % antimikrobiel

