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Duropal Compact Werkblad, grijs kern

Compact hogedruklaminaat met enkel- of dubbelzijdig
bewerkte lengterand in standaardkwaliteit conform EN
438-9:BCS voor gebruik als werkblad. Met homogene
grijze kern, op de bovenzijde een decoratief melamine-
harsoppervlak en op de rugzijde een decoratief functio-
nele afwerking.

 

Specificatie
Een-
heid Norm

Nominale dikte 12 12 mm
Lengte 4.100 4.100 mm
Breedte 640 950 mm
Uitvoering voorkant afgeschuind
Uitvoering achterkant gefreesd afgeschuind
Diktetolerantie ± 0,8 mm EN 438-2:2016
Lengtetolerantie + 10 mm EN 438-2:2016
Breedtetolerantie ± 0,6 ± 0,8 mm EN 13894-1
Randbewerkingstolerantie ± 0,2 mm
Oppervlakfouten (productboven-
zijde / gebruiksvlak)

max. 1 1)

max. 10 2)
mm²/m²
mm/m² EN 438-9:2017

Oppervlakfouten (structuur CM,
GR, RC)

De behandeling van de platen en het dagelijkse ge-
bruik kunnen tot het polijsten van de structuurpunten lei-

den; dit is vooral bij de donkerdere decors zichtbaar.
Randfouten (koprand) max. 3 mm EN 438-9:2017
Randrechtheid ± 0,5 mm/m EN 13894-1
Haaksheid max. 2 mm/m EN 13894-1
Vlakheid max. 5 mm/m EN 438-2:2016
Volumegewicht min. 1.400 kg/m³ EN ISO 1183-1
Buigvastheid min. 80 MPa EN ISO 178
Buigmodule min. 9.000 MPa EN ISO 178
Gevoeligheid voor spannings-
scheuren

min. 3 3)

min. 4 4) Graad EN 438-2:2016

Maatvastheid bij verhoogde tem-
peratuur (in de lengte) max. 0,5 % EN 438-2:2016

Maatvastheid bij verhoogde tem-
peratuur (dwars) max. 0,8 % EN 438-2:2016

Bestendigheid tegen vochtige hit-
te, 160 °C (gladde oppervlakken) min. 3 Graad EN 438-2:2016

Bestendigheid tegen vochtige hit-
te, 160 °C (gestructureerde op-
pervlakken)

min. 4 Graad EN 438-2:2016

Bestendigheid tegen waterdamp
(gladde oppervlakken) min. 3 Graad EN 438-2:2016

Bestendigheid tegen waterdamp
(gestructureerde oppervlakken) min. 4 Graad EN 438-2:2016

Bestendigheid tegen kokend wa-
ter (gladde oppervlakken) min. 3 Graad EN 438-2:2016

Bestendigheid tegen kokend wa-
ter (gestructureerde oppervlak-
ken)

min. 4 Graad EN 438-2:2016

Bestendigheid tegen kokend wa-
ter (rand) min. 3 Graad EN 438-2:2016
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Specificatie
Een-
heid Norm

Nominale dikte 12 12 mm
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Bestendigheid tegen kokend wa-
ter

max. 3 5)

max. 4 6) % EN 438-2:2016

Bestendigheid tegen oppervlak-
teschuring min. 150 U EN 438-2:2016

Krasbestendigheid (gladde op-
pervlakken) min. 2 Graad EN 438-2:2016

Krasbestendigheid (gestructu-
reerde oppervlakken) min. 3 Graad EN 438-2:2016

Resistentie tegen vlekken (groep
1 & 2) min. 5 Graad EN 438-2:2016

Resistentie tegen vlekken (groep
3) min. 4 Graad EN 438-2:2016

Lichtechtheid (xenonbooglamp) min 4 Grijsschaal 4)

min. 3 Grijsschaal 3) EN 438-2:2016

Brandgedrag normaal ontvlambaar

Brandgedrag (Euroklasse) D-s2,d0
EN 13501-1, CWFT
conform 2003/593/
EG

Formaldehyde-emissieklasse E1

1) Vuil, vlekken en soortgelijke oppervlakfouten
2) Vezels, haren en krassen
3) Rand/kern
4) Interfaceoppervlak
5) Massatoename
6) Diktetoename

Aanvullende informatie

Productnorm • EN 438-9

Toepassingsgebieden
• In alle particuliere en openbare binnentoepassingen waar bijzondere robuustheid, duurzaamheid en

een hoge mate aan hygiëne aan het Duropal Compact Werkblad is vereist, bijv. in hotels en restaurants,
winkelinrichtingen, sanitaire ruimtes, scholen, sportfaciliteiten en badkamers.

Basismateriaal
• Compacte kunststofplaat grijs
• Homogeen grijs door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig

voor toepassingen met hoge belastingen.
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Productveiligheid

• Het oppervlak is fysiologisch gezien onschadelijk en toegestaan voor het contact met levensmiddelen
(conform Verordening (EU) Nr. 10/2011).

• De decoratieve oppervlakken en de materiaalkern bestaan uit papierlagen, die met duroplastische har-
sen doordrenkt zijn.Deze harden tijdens het productieproces door hitte en hoge druk geheel uit. Ze bou-
wen een stabiele, resistente en niet reactief materiaal.

• Dit product is in overeenstemming met de REACH-verordening EG 1907/2006 een fabricaat en niet on-
derworpen aan registratieplicht krachtens artikel 7.

Verpakking
• De levering van Duropal Compact Werkbladen gebeurt uitsluitend in afzonderlijke kartonnen verpakkin-

gen.
• De productbovenzijde/het gebruiksvlak is in de fabriek gemarkeerd.
• De verpakking gebeurt als colli.

Bijzonderheden

• Door de grijze materiaalkern zijn kleine decorafwijkingen van andere producten onvermijdelijk.
• Door productieredenen kunnen er kleine kleurverschillen in de grijze materiaalkern optreden.
• Op basis van de materiaalkern zijn Duropal Compact Werkbladen met grijze kern iets harder en brosser

dan de Compact Werkbladen met zwarte materiaalkern en vertonen daarom bij klimaatschommelingen
een sterker vervormingsgedrag.

• Afhankelijk van decor en oppervlaktestructuur kunnen vanuit verschillende observatiehoeken van for-
maatplaat tot formaatplaat lichtelijk verschillende optische indrukken van het oppervlak ontstaan. Dit is
productietechnisch bepaald en vormt geen kwaliteitsgebrek.

• Met PEFC-certificering (license code: PEFC/04-32-0828).
• Door de bewerking (afschuinen, schuren en zagen) kunnen kleine kleurverschillen in de gekleurde ma-

teriaalkern optreden.
• Houd er rekening mee, dat er door het dagelijkse gebruik krassen en glimmende plekken kunnen ont-

staan. Dit is productgerelateerd en vormt geen kwaliteitsgebrek. Door de randen naderhand te oliën
kunnen gebruikssporen worden geminimaliseerd. Meer informatie vindt u in ons verwerkingsadvies „Du-
ropal Compact Werkblad“.

• Certificaat Blue Angel - Ecolabel (RAL DE-UZ 76)
• Het materiaal mag niet worden blootgesteld aan hitte-inwerkingen door licht- of warmtestraling, die de

oppervlaktemperatuur met meer dan 50 °C verhogen.
• Met name bij toepassingen op grote oppervlakken wordt aanbevolen, bij verdere verwerking en inbouw

op de kleur- en structuurhomogeniteit van de te gebruiken platen en het voorbereide materiaal te letten
en het materiaal met inachtneming van het type productie te verwerken.

• Duropal Compact Werkblad, grijs kern wordt niet met beschermfolie geleverd.
• Decor-structuur-combinatie voorkant = decor-structuur-combinatie achterkant
• Hoe groter de structuur en hoe lichter het decor is, des te meer stijgt de krasvastheid.
• Hoe gladder de structuur en hoe donkerder het decor is, des te vlekgevoeliger is het oppervlak.
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