beglazing n gevel n

KYDEX

interieur

Flexibele designmogelijkheden voor muurbekleding

Kydex platen zijn leverbaar in verschillende kwaliteiten. Kydex T is het type dat Vink levert als flexibele wandbekleding voor muren, deuren , gangen, kasten…..
TOEPASSINGEN:
PROJECTEN
Hospitalen
Scholen,universiteiten
Openbare centra
Museums
Fast food restaurants
Post,spoorwegen…
Productiecentra
Kinderopvangcentra
Bejaardetehuizen
Psychiatrische instelling

TOEPASSINGEN
bescherming van deuren en muren, deurframe beschermers
muurbescherming in lokalen en gangen, deurbescherming
bescherming tegen rolstoelen
hoekbeschermingen
toogbescherming, doorgangen, tafelbekleding
wachtlokalen , opslagplaatsen
hoekbescherming, liftenbekleding
muur bescherming in keuken en speelplaatsen
bescherming van muren tegen bedden rolstoelen
bescherming tegen vandalisme

VOORNAAMSTE EIGENSCHAPPEN KYDEX
-

Voldoet aan UL94V-0, 5V VAAF DIKTE 0.7 MM EN DIKKER
Federal Aviation Regulation 25.853(a en b)
Motor vehicule safety standard ( MVSS 302) ( interieur voor transportvoertuigen)
Kydex 0.7 mm , 1mm voldoen aan de norm M1
Chemisch zeer hoge bestandheid,zodat er mag gereinigd worden met agressieve poetsmiddelen
( ammoniak cleaners best te vermijden, wegens resten op de platen)
- Impactsterkte: ASTM D-256 801 J/M BIJ 23 ° C
- Waterabsorptie: 0.07 % na 24 uur onderdompeling
- Rockwell Hardness R schaal: ASTM D-785: 94
- E-modulus ASTM D-790: 2482 MPa
- Kleur is integraal in de massa ingekleurd

ALGEMEEN:
Kydex T kan eenvoudig gelijmd worden tegen praktisch elke ondergrond.
Reiniging van graffiti is mogelijk, gelieve op voorhand enkele proeven te doen,teneinde de compabiliteit met
Kydex uit te proberen.
Kydex kan gestanst worden op standaard machines, boren, zagen, frezen, lijmen is geen enkel probleem
LEVERINGSPROGRAMMA:
leverbaar in 62 kleuren( zie kleurenkaart) , en verschillende oppervlakte structuren.
In de verschillende vestigingen hebben wij verschillende kleuren op voorraad. Vraag onze voorraadlijst.
Kydex T wordt aangemaakt in uw gewenste kleur op aanvraag vanaf 250 kg.
OPMERKING:
- naast Kydex T leveren wij ook andere Kydex kwaliteiten die voldoen aan de meest veeleisende normen.
- Kydex T is ook uitermate geschikt voor thermoformage.
- bovendien leveren wij verschillende profielen in identieke kleuren dan de platen.
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