MEDITE PREMIER FR (vlamvertragend) Euroklasse B & C is een MDF plaat ontwikkeld
voor toepassingen waar Branden Bouwvoorschriften een Euroklasse B of een Euroklasse C
plaatmateriaal met een lage bijdrage tot brandvoortplanting en een lage rookproductie eisen.
MEDITE PREMIER FR, ontwikkeld in de eersteklas MEDITE MDF fabriek in Ierland, is één van de
topkwaliteit producten uit het uitgebreide assortiment MEDITE MDF.
TOEPASSINGEN

UITERLIJK

De lijst met producttoepassingen voor MEDITE PREMIER
FR Euroklasse B & C omvat bijvoorbeeld: wandbekleding,
scheidingswanden, displaypanelen, plafondpanelen,
etc. Typische toepassingsgebieden zijn hotellobby’s,
kantoren, openbare gebouwen, bibliotheken, scholen,
gerechtsgebouwen, ziekenhuizen, bioscopen, discotheken en
diverse toepassingen in de scheepsbouw. MEDITE PREMIER
FR Euroklasse B & C is niet geschikt voor buitentoepassingen,
in zelfdragende constructies, noch in toepassingen met
blootstelling aan water of omstandigheden met een hoge
relatieve luchtvochtigheid.

MEDITE PREMIER FR onderscheidt zich van de andere MEDITE
producten door de roze identificatiekleur.

PRESTATIES
MEDITE PREMIER FR Euroklasse B & C is geschikt voor
binnentoepassingen onder droge condities zoals omschreven
in de EN 622 deel 5 en voldoet aan de EN 13986. Platen
van dit type zijn geschikt voor gebruik in klimaatklasse
1 volgens de EN 335-3 MEDITE PREMIER FR Euroklass B
& C is gecertificeerd voor 30 minuten brandwerendheid
bij toepassing in een symmetrische niet-zelfdragende
scheidingswand. Bij ontwerp en/of toepassing van deze optie
is een exacte kopie van de specificatie van de testelementen
vereist. Referentie: MEDITE Europe Document - ‘30 minute
Fire Resisting Partitions’. Ref: 30/FR/P/04/95.

www.mdfosb.com

BEWERKEN/VERWERKEN
Gezaagde en/of geprofileerde kanten van MEDITE PREMIER
FR Euroklasse B & C dienen voor het verven/lakken geschuurd
te worden met minimaal korrel 150. Bij de keuzebepaling
van het verfsysteem dient men zich via de verffabrikant ervan
te overtuigen dat het gekozen verfsysteem geen averechts
effect heeft op de brandvertragende eigenschappen van de
MEDITE PREMIER FR Euroklasse B & C. Men kan kiezen uit
een grote verscheidenheid aan brandvertragende verven met
kwaliteitseigenschappen identiek aan reguliere, decoratieve
verven. De applicatiemethode hangt af van de voorschriften
van het gekozen verfsysteem.
ACCLIMATISEREN
Tijdens het productieproces bedraagt het vochtpercentage
van MEDITE PREMIER FR 7% +/- 2%. Veranderingen in de
relatieve luchtvochtigheid hebben invloed op de maatvoering
van hout en houtachtig plaatmateriaal. Daarom dienen
MEDITE PREMIER FR platen vóór verwerking 2-3 dagen
en op de plaats van de definitieve montage 2-3 dagen te
acclimatiseren.

GOEDKEURING
MEDITE PREMIER FR wordt geproduceerd volgens
een NSAI geregistreerd I.S. en ISO 9001:2000
kwaliteitsmanagementsysteem.
SERVICE
BRANDKLASSE
De Euroklasse B & C certificaten zijn op aanvraag verkrijgbaar.
MEDITE Euroklasse B is op aanvraag ook Wheelmark
gecertificeerd leverbaar.

Voor nadere informatie en/of technisch advies over de
verwerking en afwerking van MEDITE PREMIER FR kunt
u contact opnemen met de medewerkers van de MEDITE
Technical Support afdeling via onze Europese kantoren.

LEVERINGSPROGRAMMA

UK: +44 (0) 1322 424900

Ireland: +353 5 181 0205
MEDITE PREMIER FR is leverbaar in de afmetingen:
Germany: +49 32221097221
Euroklasse C; 1220 x 2440 en 1220 x 3050mm. Standaard
diktes zijn: 4.0, 6.0, 9.0, 12.0, 15.0, 18.0 en 25.0mm.
France: +33 975189830
Afwijkende afmetingen en diktes op aanvraag. Euroklasse
Netherlands: +31 858886230
B; 1220 x 2440mm, 1220 x 3050mm en 1525 x 2745mm.
Belgium: +32 28086256
Standaard diktes zijn: 6.0, 12.0, 15.0, 18.0 en 25.0mm.
Afwijkende plaatafmetingen en diktes op aanvraag. Voor
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wettige vertegenwoordigers geen enkele vorm van aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze uitgave aanvaarden. MEDITE EUROPE
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