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BASIC PANEL
stootvaste gips-vinyl plafondtegels
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BASIC PANEL
DE PRAKTISCHE PLAFONDTEGEL
De Basic Panel van Obimex is een plafondtegel met veel praktische toepassingsmogelijkheden. Deze bijzonder stootvaste plaat is vervaardigd uit gipskarton en
bekleed met lichtreflecterend wit vinyl. De plafondtegel is uitermate geschikt voor
gebruik in ruimten waar hoge eisen worden gesteld aan hygiëne, bijvoorbeeld
in de levensmiddelensector, in sanitaire ruimtes, keukens en in de retail. Naast
de vijf witte structuren bestaat de basicpanel ook nog eens uit 25 gekleurde
structuren.
Het vinyl aan de zichtzijde zorgt ervoor dat de plafondtegel in het dagelijks
gebruik erg praktisch is. Het paneel is dampremmend, is bestand tegen
spatwater en een hoge luchtvochtigheid (85 r.h.).
Bovendien is de tegel goed bestand tegen veelvuldige onderhoudswerkzaam
heden en is hij eenvoudig te reinigen. Basic Panel is brandveilig, dankzij het
gedrag van de onbrandbare gipskern, ook bij blootstelling aan hoge tempera
turen. In combinatie met steenwol in de spouw plafondconstructie is een
brandwerendheid van 30 minuten* haalbaar.

Voor vragen en prijzen
kunt u bellen met
0546-455513
of mailen naar
verkoop@obimex.nl
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Aluminiumfolie
Behalve met wit of gekleurd vinyl aan de zichtzijde is Basic Panel ook verkrijgbaar met een aluminiumfolie aan de rugzijde. Het aluminium folie beschermt de
plaat tegen inwerking van condensatievocht uit het plenum.
De montage Basic Panel
Aandachtspunten bij het monteren van de tegels:
• Volg de voorschriften van de fabrikant op bij het monteren van het
ophangsysteem en het inleggen van de tegels;
• Draag schone witte handschoenen om vervuiling van de tegels te voorkomen;
• De rugzijde van de tegels is voorzien van een merkteken, een handig
hulpmiddel bij het in dezelfde richting inleggen van de tegels;
• Gebruik bij voorkeur tegels uit dezelfde productie;
• Maak pastegels groter dan een halve tegel en maak ze aan beide
zijden van het plafond even groot;
• De minimale plenumhoogte moet 150 mm bedragen;
• Minieme schaduwverschillen kunnen zichtbaar zijn bij
extreem strijklicht;
• De robuuste Basic Panel plafondtegel biedt een uitstekende oplossing
en kent een voordelige prijs- / kwaliteitsverhouding.
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Een veelzijdig assortiment
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Technische informatie
Basic Panel plafondtegels zijn 9,5 mm dik en wegen ca. 6,8 kg/m2.
De platen zijn verkrijgbaar in de moduulmaten 600x600 en 600x1200 mm. De lichtreflectie is > 81%. (witte structuren).
De geluidsabsorptie bedraagt NRC 0,10 aq = 0,10. Basic Panel tegels zijn leverbaar met kantvorm A-24.
De plafondtegels met kantvorm A-24 (inlegtegels) kunnen worden gemonteerd in een zichtbaar T-24 ophangsysteem,
bij voorkeur bij een relatieve luchtvochtigheid tussen de 40% en 85%.
Het is mogelijk om voorwerpen op te hangen aan het plafond. Voorwerpen tot 2 kg zijn met behulp van plaatpluggen
op te hangen. Zwaardere voorwerpen vragen om bevestiging aan het plafondframe of aan de achterliggende
draagconstructie, conform de instructie.
Bestekomschrijving
PANELENPLAFOND
Zichtbare draagconstructie, waarbij de panelen op de flens geplaatst worden.
Moduulmaat (mm):
600x600 of 600x1200
Kanten
Dikte:
9,5 mm
Hoofdprofielen:
Afstand (h.o.h.) (mm): 1200
Tussenprofielen:
Lengte (mm): 600 of 1200
Aansluiting op randprofielen: Draagconstructie opgelegd op de randprofielen.
Randprofielen:
Van metaal, in combinatie met een houten kantlat.
Panelen: 	Het gebruik van paspanelen is slechts toegestaan wanneer de aard
van het werk dit noodzakelijk maakt. Paspanelen kleiner dan een
halve paneel zijn niet toegestaan. Panelen dienen in één richting
gemonteerd te worden.

Mocht u vragen hebben over
dit product dan kunt u contact
opnemen met onze verkoopafdeling.

Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo
Postbus 804, 7600 AV Almelo
Telefoon (0031 (0)546) 45 55 13
Telefax (0031 (0)546) 45 56 08
verkoop@obimex.nl

www.obimex.nl

