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 1 Fabrikant: 3A Composites GmbH.
 2 Type: Alucobond® A2.
 3 #

\Uitvoering: cassette, ingehaakt. \Uitvoering: vlak,
geschroefd. \Uitvoering: vlak, gelijmd. \Uitvoering:
vlak, ingeklemd. \Uitvoering: cassette, SZ-systeem.
\Uitvoering: EasyFix cassette. \Uitvoering.....

 4 #
\Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): A2-s1, d0.

 5 #
\.....

 6 #
\Opbouw:

 7 #
\- buitenplaat, aluminiumlegering (NEN-EN 573-3):
  EN AW 5005A (AIMg1) H22 / H42, 0,5 mm dikte.

 8 #
\- kern: aluminium-magnesiumhydroxide met polymeer
  bindmiddel.

 9 #
\- binnenplaat, aluminiumlegering (NEN-EN 573-3):
  EN AW 5005A (AIMg1) H22 / H42, 0,5 mm dikte.

10 #
\.....

11 #
\Oppervlaktebehandeling voorzijde: PVDF
coil-coating.
\Oppervlaktebehandeling voorzijde: HDP coil-coating.
\Oppervlaktebehandeling voorzijde: FEVE
coil-coating.
\Oppervlaktebehandeling voorzijde.....

12 #
\Oppervlaktebehandeling achterzijde: walsblank.
\Oppervlaktebehandeling achterzijde.....

13 #
\Kleur voorzijde: Solid Colours.....
\Kleur voorzijde: Metallic Colours.....
\Kleur voorzijde: Spectra & sparkling.....
\Kleur voorzijde: Anodized Look.....
\Kleur voorzijde: ALUCOBOND® Legno - premium
wood.....
\Kleur voorzijde: Vintage.....
\Kleur voorzijde: Façade design - individual
décor.....
\Kleur voorzijde: Urban.....
\Kleur voorzijde: Terra.....
\Kleur voorzijde: Rocca.....
\Kleur voorzijde: Mill Finish.....
\Kleur voorzijde.....
OPMERKING: kleuren volgens standaard kleurenlijsten,
andere kleuren op aanvraag.

14 #
\Kanten: haaks. \Kanten: omgezet. \Kanten.....
OPMERKING: omgezet bij cassettepaneel.

15 #
\Paneeldikte (mm): 4. \Paneeldikte.....
OPMERKING: dikte 6 mm op aanvraag.

16 #
\Breedte (mm): 1.250. \Breedte (mm): 1.500.
\Breedte.....



NBS Nederlandse Besteksystematiek

SPECIFICATIES blad: 2

B347212.101.f01 ALUMINIUM SANDWICH GEVELPANEEL (EN 14509)
versie: 101   datum: 06-04-2021

  OPMERKING: breedte 1.650 mm op aanvraag.
17 #
  \Lengte (mm): ..... \Lengte.....
  OPMERKING: Standaard 2.000-6.800 mm, grotere lengtes
  op aanvraag.
18 #
  \.....
19 #
  \Hulpstukken:
20 #
  \.....
21 #
  \Hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid
  en kwaliteit zijn als de panelen.
22 #
  \.....
23 #
  \Toebehoren:
24 #
  \- ophangsysteem voor ingehaakte cassettepanelen.
  \- ophangsysteem voor geschroefde bevestiging.
  \- ophangsysteem voor ingeklemde bevestiging.
  \- ophangsysteem voor SZ-cassettepanelen.
  \- ophangsysteem.....
25 #
  \- afdichtingsmateriaal.....
26 #
  \- bevestigingsmiddelen, corrosievast staal.....
27 #
  \.....




