Decoratieve lichtgewicht wandafwerking met 3D effect
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Een product van:

Decoratieve
wandbekleding

3D print technologie

Motivo is een lichtgewicht, 100% waterdichte decoratieve wandbekleding met een patroon verdeeld over vier panelen. Met de

Het patroon van 2,7 m2 wordt gekenmerkt door een 3D-effect,

bijzondere decors kan een interessant en origineel interieur worden gecreëerd. De panelen hebben een onzichtbare verbinding en

verkregen door de hoogwaardige digitale printtechnologie waarmee

camoufleren oneffenheden van de ondergrond.

realistische patronen worden gemaakt die alle mogelijke natuurlijke
structuren perfect imiteren.
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Technische documenten

Montage instructies
1368

Technische fiche
Profieltype
Afwerking
Materiaal
Totale breedte
Afdekbreedte
Lengte
Gewicht (min – max)
Dikte
Type verbinding
Accessoire sierlijsten
Verpakking
Opslag

Werkhulp
Bevestiging

Installatietemperatuur
Belangrijk
Onderhoud

Duurzaamheid

PVC 250Q PRINT MOTIVO
glad oppervlak
hard PVC (PVC-U)
271 mm +/-1,5mm
250 mm +/-0,7mm
2,7 m - tand- en groef 2 lange randen
0,455-0,465 kg/m gem. 1,684 kg/m2
8 mm +/- mm 0,1mm
tong-en-groefverbindingen
Afwerkingslijsten: B1, B2, B3, B4, B5; 3 m & 6 m
2,7m: 4 lengten/verpakking
bij voorkeur binnen, op een droge, vlakke en stabiele ondergrond,
zonder direct contact met de grond. Opslaglocatie moet beschutting
bieden tegen weersomstandigheden en de blootstelling aan direct
zonlicht voorkomen.
conventionele timmerwerkhulpmiddelen
a) aan houten latten; afstand tussen latten 40 cm center, latdikte:
min. 1,5 cm; bevestigingsschroeven: Ø3 x 16 mm
b) lijmen op een stevige, vlakke ondergrond - beton, gipsplaat of
keramische tegels
Tussen 5°C en 30°C
niet op plaatsen installeren waar het productoppervlak kan worden
blootgesteld aan warmtebronnen met temperaturen van 65°C of
hoger
nagenoeg onderhoudsvrij. Af en toe met een niet-schurend, mild
huishoudelijk schoonmaakmiddel reinigen. Geen oplosmiddelen of
dergelijke agressieve vloeistoffen gebruiken. Het oppervlak na het
reinigen grondig met water spoelen.
loodvrij, 100% recyclebaar, alle grondstoffen voldoen aan REACH

Andere parameters:
Parameter
Lineaire thermische krimp
Mechanische sterkte

Eenheid
%
J

Standaard
EN 479
EN 13245-1

Verandering van kleur onder versnelde
kunstmatige veroudering bij de totale
stralingsenergie van 4,0 GJ/m2
Reactie bij brand
Emissie van vluchtige organische stoffen uit
PVC-U wandpanelen

grijstinten

EN ISO 4892-2

Waarde
R≤8
Niet minder dan 3
(23.03)
Niet meer dan 4

klasse
klasse

EN 13501-1
ISO 16000

C-s3;d0
A+

Kwaliteit in de bouw
Instytut Techniki Budowlanej [instituut voor bouwtechniek]
Erkende instelling nr. 1488 / lid van EOTA / Certificaten van PCA-goedkeuring nr.: AB 023, AC 020, AC
072, AP 113
ZAKŁAD BADAŃ OGNIOWYCH [afdeling voor brandproeven] / 02-656 Warszawa / ul. Ksawerów 21/
tel. 22 853 34 27 / fax22 847 23 11 / fire@itb.pl / www.itb.pl
Binnenpanelen 250Q MOTIVO

Plaats

Verkoopdatum

KLASSERINGSRAPPORT REACTIE BIJ BRAND
volgens PN-EN 13501-1+A1:2010
Nr. Overeenkomst: 01901/12/R07NP
Opdrachtgever:
Bewerkt door:

Stempel en handtekening verkoper
Naam product:
Klasseringrapport nr.:
§ 1. Algemeen
1.

Profile VOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [besloten vennootschap] sp. k. [comm. venn.]
met zetel te Czerwonak, ul. [straat] Gdyńska 143, 62-004 Czerwonak, ingeschreven in Rejestr
Przedsiębiorców [Ondernemersregister] gevoerd door Sąd Rejonowy [districtrechtbank] Poznań-Nowe
Miasto i Wilda te Poznań, Afdeling VIII voor economische zaken van Krajowy Rejestr Sądowy [landelijk
gerechtsregister] onder het KRS nummer 0000210637, REGON [statistiek nummer] 634591881, NIP
[fiscaal nummer] 7772776017, verder te noemen: de Garant, verzekert dat de binnenpanelen 250Q
MOTIVIO(verder: Product ) vrij zijn van fysieke gebreken en in het bijzonder afschilferingen, barsten,
schillen, corrosie, zwelling en buitensporige en niet-uniforme verkleuring – indien volgens de instructies
geïnstalleerd en volgens bestemming gebruikt. Het Product is bestemd voor uitvoering van binnenste
decor wandbekleding in woningen, een- en meergezinshuizen, gemeenschappelijke voorzieningen,
handel- en industriegebouwen.

2. Bij fysieke gebreken van het Product binnen 5 (vijf) jaar vanaf het aankoopdatum van het Product,
niet later echter dan binnen 6 (zes) jaar vanaf het productiedatum, zal de Garant, naar eigen
goeddunken, het Product repareren, het defecte Product vervangen met een Product vrij van defecten
of het geheel of een deel van de voor het product betaalde prijs terugbetalen.
3. Bij reparatie of vervang van het Product in het kader van deze Garantie zal de garantie voor het
gerepareerde of vervangproduct verlengd worden met de periode van de reclamatieafwikkeling.
4. De garantie voor dit product sluit niet aan en beperkt niet de rechten van de Koper die voortvloeien uit
de bepalingen van de waarborg op verkochte producten.

V: I.2015

Uitgave nummer: 1
Uitgavedatum:

Profile VOX Sp. z o.o. Sp. K.
Gdyńskastraat 143
62-004 Czerwonak
Afdeling Voor Brandproeven
Instituut Voor Bouwtechniek
Filtrowastraat 1
00-611 Warszawa
FB 300 Paneel met klemprofielen
01901.2/12/R07NL (Engelse versie van
01901.1/12/R07NP)
Exemplaar nr.: 1
2012-11-19

Dit klasseringrapport bestaat uit vier pagina’s en mag uitsluitend in het geheel worden gebruikt of
gekopieerd.
1. Inleiding
Dit klasseringrapport bepaalt de klassering voor FB 300 Paneel met klemprofielen in
overeenstemming met de procedures als bepaald in PN-EN 13501-1+A1:2010.
2. Gedetailleerde informatie over het geclassificeerde product
FB 300 Paneel met klemprofielen wordt gebruikt als wandbekleding binnen geproduceerd door
Profile Vox Sp. z o.o. S.k.
2.1. Omschrijving product
Het product wordt onderaan omschreven.
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FB 300 Paneel is gemaakt van PVC-UE met een coëxtrusie toplaag van PVC-U. Het wordt in de massa
gekleurd en wordt in de massa met overdruk gekleurd; en de klemprofielen worden vervaardigd van
PVC-U: T122, T152, T182 (of aluminiumprofielen). De paneelbreedte: 300 mm en dikte: 9 mm. De
norm voor het product: PN-EN 13245-3.
3. Rapporten van onderzoek en onderzoeksresultaten die de basis van klassering vormen
3.1. Rapporten van onderzoek
Laboratorium
Opdrachtgever
Rapport van
Onderzoeksmethode
onderzoek nr.

1/3
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Algemene informatie

Decoratieve wandbekleding

Opslag en transport
De opslag van de wandpanelen moet binnen, horizontaal op een vlakke ondergrond
geschieden. Met voldoende ondersteuning van de pakken, dat minimaal de afmeting
van het paneel heeft. De materialen moeten worden opgeslagen in een droge en goed
geventileerde ruimte waar een minimale temperatuur heerst van 10°C. Buiten opslag is
geen optie. Transport in horizontale positie.
Bewerken en zagen
Bewerken en zagen van de Motivo wandpanelen wordt gedaan met normale, fijn
getande houtbewerkingsgereedschappen. Plaats geen ladders, trappen en steigers tegen
de wandpanelen.
Bevestiging
Pak voor de installatie alle Motivo wandpanelen uit, leg de panelen volgens het
patroon in de juiste volgorde op basis van de cijfers en vergelijk kleuren. Installeer
volgens de montage-instructies. Gebruik voor de installatie alleen de accessoires en
gereedschappen zoals voorgesteld in deze brochure. Montage op metal stud, houten
regelwerk of door directe verlijming. Bij montage door directe verlijming, alleen op
een stabiele ondergrond - beton, tegels, gips - karton. Voor de afwerking gebruikt u de
L-profielen 20x11x1,5mm of siliconenkit geschikt voor natte ruimten.
Motivo®
Wandpaneel
Werkende maten

Breedte
250 mm

Lengte
2700

Dikte
8

Eenheid
mm

Duurzaamheid
Verwachte levensduur van het product is 20 jaar. 5 jaar garantie.
Technische data
Parameter
Lineaire thermische krimp
Mechanische sterkte
Reactie bij brand
Emissie van vluchtige stoffen

Eenheid
%
J
klasse
klasse

Standaard
EN 479
EN 13245-1
EN 13501-1
ISO 16000

Reiniging
Alle algemene vlekken, door stof, vuile handen etc. kunnen worden gereinigd
door standaard schoonmaakmiddelen voor keuken en badkamer, maar niet
(chloorhoudende) schoonmaak producten, gebruikt voor het reiniging van toiletten.
Laat ook reinigingsmiddelen niet langdurig intrekken op het oppervlak, dit kan
verkleuring veroorzaken. Altijd direct grondig naspoelen met schoon water. Reinig niet
met scherpe, schurende doeken, sponzen, borstels. Gebruik geen reinigingsmiddelen
op basis van aceton en chloor.

product

Veranderingen
Het materiaal wordt niet ongunstig beïnvloed door atmosferische gassen en
wordt niet beïnvloed door vloeistoffen in normaal gebruik. Kan zonder problemen
worden behandeld met niet-schurende reinigingsmiddelen. Ondoordringbaar en
waterbestendig. Toegestaan zijn minimale verschillen in tinten. De toplaag behoeft
geen verdere behandeling.

product
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kleur

1360*

decoratief wandpaneel
2700 x 250 x 8 mm
werkend

2,7 m² p/pak
4 st p/pak

Motivo kleuren

art.nr.

omschrijving

verpakking

kleur

1365

buitenhoekprofiel
8 mm inwendig

5 x 3 m¹

wit, silver

1366

binnenhoekprofiel
8 mm inwendig

5 x 3 m¹

wit, silver

1367

verbindingsprofiel
8 mm inwendig

5 x 3 m¹

wit, silver

1368

eindprofiel
8 mm inwendig

5 x 3 m¹

wit, silver
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Algemeen
Drukfouten en wijzigingen in kleuren, verpakkingen, afmetingen, uitvoeringen in deze
brochure zijn onder voorbehoud.
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Motivo decors

Larice bianco

6

verpakking

Afwerkprofielen

Waarde
R≤8
Niet minder dan 3 (23.03)
C s3 d0
A+

Brandklasse
Standaard hebben de decoratieve wandpanelen een brandklasse van Euroclass Cs3d0
volgens EN13501-1. Rapport is op aanvraag leverbaar.

omschrijving

8

250

Milieu
• Samenstelling is niet gevaarlijk voor gezondheid en het milieu;
• Lood, barium, cadnium worden NIET gebruikt in de vervaardiging;
• Volledig recyclebaar;
• Voldoet aan de richtlijnen van Duurzaam Bouwen.
Belangrijk
Bij constructieve werkzaamheden dienen altijd de “Grondslagen van het constructief
ontwerp volgens de NEN-EN 1990 Eurocode”, in acht genomen te worden.

art.nr.

Quercia bianco

Quercia caramel

Pezzo

Marletto

Marmo grigio
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Kenmerken
• Makkelijke montage
• Vochtbestendig
• Laag gewicht
• Eenvoudig te reinigen
• Functioneel
• Uniek 3D geprint decor
• Ook geschikt voor natte ruimten

Het patroon wordt
gekenmerkt door een
3D-effect

dealer:

www.milin.nl/motivo
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