
REFERÈNCIA IERDEP

DESCRIPCIÓ

CARACTERÍSTIQUES

Materials de base ♦ MDF natural (marró)
♦ MDF tintat hidròfug (blau, vermell, groc, taronja, verd, gris, negre, marró)
♦ Resina fenòlica amb nucli fosc (per aplicacions a la intempèrie)

Espessors (mm) ♦ 12 / 16 / 19 mm (per MDF)
♦ 6 / 10 mm (per resina fenòlica)
L'espessor es determina en funció de la superfície del panell i de la resolució

Resolució d'imatge ♦ Alta: distància de visualització inferior a 2 m.
♦ Mitja: distància de visualització entre 2 i 4 m.
♦ Baixa: distància de visualització a partir de 4 m.

Pas entre punts / ♦ 3 / 1 mm per resolució alta
prof. mecanització (mm) ♦ 7 / 2,4 mm per resolució mitja

♦ 12 / 4 mm per resolució baixa

Resistència al foc ♦ D - s2, d0 (per MDF)
segons EN 13501-1 ♦ D - s2, d0 / C - s1, d0 (per resina fenòlica) [1]

Pes mig aprox.(kg/m2) ♦ 9,0 (12mm) / 12,0 (16mm) / 14,3 (19mm) [per MDF]
(2) ♦ 8,1 (6mm) / 13,5 (10mm) [per resina fenòlica]

Formats ♦ Dim. màxima 2400x1200mm (per MDF)
(3) ♦ Dim. màxima 2600x1500mm (per resina fenòlica)

Per altres dimensions i materials, consultar

Làmina superficial ♦ Melamina (per MDF) [4]
♦ Lacat blanc / color (5) - s. carta colors RAL (per MDF)
♦ Laminat d'alta pressió - HPL (per resina fenòlica) [4]

Acabat final ♦ Sense acabat (en la zona interior dels punts)
♦ Envernissat satinat (en tota la superfície)

Mecanitzat arestes ♦ Sense mecanitzat
♦ Ranurat
♦ Encadellat

APLICACIONS ♦ Punt decoratiu
♦ Revestiment de parets
♦ Complements de mobiliari

ACCESSORIS I COMPLEMENTS

Entornats ♦ Cantejat en el mateix acabat de làmina
♦ Perfil d'alumini
♦ Tapajuntes i entornats

Sistema de fixació ♦ Sistemes estàndard DECUSTIK per revestiments
• sense mecanitzat d'aresta
• amb mecanitzat d'aresta ranurat
• amb mecanització d'aresta encadellat

NOTES ACLARATORIES

(1) Depenent de l'espessor de material

(2) Valors corresponents als espessors indicats sense elements addicionals ni accessoris

(3) Dimensions per panell. Per les dimensions de panelat no existeix limitació i es realitzen amb múltiples panells

(4) Colors disponibles segons fabricant

(5) Acabat en mate, satinat o brillant
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FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

IMATGES EN RELLEU

Gravat de fotografies en baix relleu sobre fusta a base de 
punts de profunditat i diàmetre variable

DECUSTIK®
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