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Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com

WORK
APP

Onze tip:
Scan eenvoudig  
de QR-code
en start direct.

HOUTPRODUCTEN DIE PERSPEKTIEVEN BIEDEN.

Op weg naar voltooiing van een project telt elke stap. Want ontwerpen zijn pas werkelijk overtui-

gend, wanneer ze zich ook consequent in de praktijk laten  brengen. Met de keuze voor Pfleiderer 

legt u daarbij de juiste basis. Esthetisch, functioneel en constructief. Wij presenteren u een breed 

opgezet productprogramma dat u succesvoller maakt. Sprekende en moderne decors met een 

vaste stijl, innovatieve oppervlakstructuren en basisplaten, die technische eisen,  rentabiliteit en 

een eenvoudige hantering perfect in harmonie brengen. Van  hoogwaardig afzonderlijk project tot 

aan multifunctioneel complex – met Pfleiderer ontstaan uit uw ontwerpen praktische oplossingen 

in een overtuigende kwaliteit.

Maak je werk gemakkelijker: met de Pfleiderer WorkApp! Eenvoudig decors
scannen met je smartphone scan decors en ontvang combinatie-aanbevelingen
en vraag stalen aan. Op de work.app.pfleiderer.com ervaar je meer.
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VEILIGHEID INBOUWEN: OPLOSSINGEN VOOR
PREVENTIEVE BRANDVEILIGHEID

Competente antwoorden op ingewikkelde vragen.

Brandveiligheid van gebouwen is een even serieus als actueel thema – vooral in openbare

gebouwen. Afhankelijk van het toepassingsgebied zijn moeilijk ontvlambare of niet brandbare

bouwproducten verplicht, die over geldige controle- en toepassingsbewijzen beschikken.

 

Opdat u ook dan goed kunt plannen en flexibel kunt vormgeven, wanneer veiligheid op de

eerste plaats staat, is er het Pfleiderer Brandveiligheid-assortiment. Met gecontroleerde en

gecertificeerde materialen in verschillende kwaliteiten voor alle mogelijke interieurbouw- 

concepten vanaf de nieuwbouw tot aan de renovatie. En opdat men aan de meubelen en

installaties de bijzondere eigenschappen niet kan aflezen laten zich de brandveiligheid- 

ondergronden in het DST-systeem met talrijke decors en structuren combineren.

Basismaterialen voor oppervlakafwerking, die verkrijgbaar zijn met de decors van de 

 designcollectie zoals bijvoorbeeld brandwerende Pyroex, vochtbestendig P3, MDF of 

overige zijn te vinden onder de Decoratieve producten.

DST
SYSTEM

=

BASISMATERIALEN (= TRÄGER)

STRUCTUREN

DECORS

DESIGN EN FUNCTIE IN
PERFECTE HARMONIE

Flexibele materiaalkeuze voor individuele oplossingen.

Geheel om het even of u een bepaalde kleurtoon ambachtoverschrijdend wilt toepassen, aan 

brandveiligheidsvoorschriften moet voldoen of een onderhoudsarm oppervlak nodig hebt.  

Voor harmonieuze en functioneel doordachte concepten is er het DST-systeem van Pfleiderer:  

het biedt een breed scala aan technisch en optisch geteste combinaties van decors, structuren  

en kernmaterialen, waaruit u het systeem kiest dat het beste bij u past. Daarbij zijn alle decors in  

de designcollectie standaard verkrijgbaar in zowel HPL als DecoBoard. Precies wat u nodig hebt  

om uw visies te realiseren. Indien gewenst voorzien wij u graag persoonlijk van advies!
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MADE IN
GERMANY

DUURZAAMHEID

COMPROMISLOOS GOED:  
BIJ PFLEIDERER HEEFT KWALITEIT EEN SYSTEEM

U kunt vertrouwen op veiligheid en transparantie. 

Houtproducten duurzaam en van de hoogste kwaliteit te produceren, is een uitdaging. Als een 

toonaangevend bedrijf in de houtindustrie staat Pfleiderer voor traditionele ondernemers- 

vriendelijkheid op alle niveaus. Met moderne productielocaties, een geïntegreerd 

 managementsysteem voor kwaliteit, milieu, energie en veiligheid alsook een bedrijfscultuur,  

die deze waarden continu doorontwikkelt. Want voor ons is het samengaan van kwaliteit en 

duurzaamheid vanzelfsprekend!

Concreet betekent dit dat wij onze processen door de gehele waardeketen heen volledig  

certificeren – vaak ver boven wat wettelijk verplicht is. Wij hechten er veel belang aan om zo 

transparant mogelijk te zijn voor onze klanten en partners. Onze milieumanagementsystemen op 

onze locaties zijn gecertificeerd volgens DIN ISO EN 14001 en ISO 50001. Bovendien maken wij deel 

uit van de Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe (Duitse kwaliteitsvereniging voor houtmaterialen) 

en beschikken wij over certificeringen conform FSC® (licentiecode: FSC® C011773) en PEFC 

(licentiecode: PEFC/04-32-0828). En als u meer wilt weten, neem dan gewoon contact met ons op. 

Wij geven u graag gedetailleerde informatie!

MAAK DE TOEKOMST DE MOEITE WAARD:
DUURZAAMHEID BIJ PFLEIDERER

Sortering en bewerking
van oud hout

Gebruik van  
houtmaterialen

Productie en veredeling 
van houtmaterialen

Zagerij

Duurzame
bosbouw

CO
2

CO
2

Energieproductie

Verantwoording voor morgen begint vandaag.
Wij bij Pfleiderer willen het milieubewuste ‘groene’ materiaal hout volledig tot zijn recht laten komen. Daarom bieden 

wij reeds sinds vele jaren een omvangrijk assortiment aan emissiearme en milieuvriendelijke producten. 

Duurzaamheid – ecologisch, sociaal en economisch – alsook een zorgvuldige omgang met natuurlijke hulpbronnen 

zijn onwrikbare pijlers van onze bedrijfsfilosofie. Consequent recyclingmanagement en houtrecycling alsook 

onafhankelijke beoordeling van onze inkoop-, fabricage- en logistieke processen staan er garant voor dat voor onze 

producten geen bomen worden gekapt en dat u onze producten met een goed geweten kunt gebruiken en aan uw 

klanten verder kunt adviseren.

 

Een compleet assortiment voor gezond wonen.  
Pfleiderer richt zich op emissiearme materialen, bijvoorbeeld F**** verlijmde panelen voor interieurinrichting of bij 

LivingBoard met formaldehydevrije verlijming. Veel van onze plaatmaterialen zijn sinds vele jaren onderscheiden met 

de Blauwe Engel voor een gezond binnenklimaat. Begin 2020 zijn wij erin geslaagd om deze onderscheiding – naast 

houtspaanplaten en gemelamineerde producten – ook voor grote delen van het HPL-assortiment in de wacht te 

slepen. Daarmee hebt u ook bij veeleisende projecten toegang tot een continu consequent volledig assortiment – en 

kunt u klantwensen zonder compromissen ten aanzien van ecologie en duurzaamheid vervullen.

Door het meerfasige gebruik van hout (het zogenaamde

cascadegebruik), het recyclen van hout en het gebruik van 

bosbouwhout en industrieel afvalhout voor hoogwaardige 

materialen met een lange levensduur, gebruikt Pfleiderer 

duurzame grondstoffen en dragen wij actief bij aan de 

vermindering van de koolstofuitstoot, de lucht-, water- en 

bodemverontreiniging en het energieverbruik. Wij controleren 

de houtcombinatie individueel, afhankelijk van het product, 

om een perfect evenwicht te bereiken tussen de 

kwaliteitseisen en het behoud van de  hulpbronnen.
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STRUCTURENOVERZICHT

COLLECTIESTRUCTUREN

AANVULLENDE STRUCTUREN

FUNXTIONAL PRODUCTS

MO Montana HPL DB NW Natural Wood HPL DB  NY Natural Wood HPL

XP XTreme plus HPL EM Exterior Matt XTerior

CR Corrosio  HPL DB SX Stucotex  HPL DB

SD Sandpearl HPL DB VV Top Velvet HPL DB MP Miniperl  HPL DB

RC Rustic HPL RX Roxano HPL DBCW Classic Wood HPL DB

XT XTreme Matt PrimeBoard XG XTreme hoogglans PrimeBoard XM XTreme Matt HPL

RU Rustic Wood HPL DB RT Rustic Wood HPL

CO Crocket HPLFG Fine Grain HPL

HG Hoogglans HPL DB HS Hoogglans speciaal HPL ML Matlak  HPL DB SM Zijdemat HPL DB MS Zijdemat speciaal HPL

VE Vermont HPL GR Solid Granite HPLVO Volcano HPL

Overige informatie en technische gegevens van onze structuren en een overzicht van alle  

beschikbare dragermaterialen vindt u in ons Workbook en op pfleiderer.nl.
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Technische eis Pfleiderer  
brandbeveiligings product

Europese  
klasse volgens  
EN 135011

Aanvullende eis

geen rook geen brandend 

vallen/afdruipen

Niet brandbaar flameprotect compact A2-s1, d0 • •

Moeilijk ontvlambaar HPL Compact Pyroex,  

zwarte kern / Dikte ≥ 8 mm

B- s1, d0 • •

HPL Pyroex 0,8 mm*

XTerior compact F  

eenzijdig gelakt

PremiumBoard Pyroex B -s2, d0 •

DecoBoard Pyroex

Sandwichpaneel MDF Pyroex

HPL Individual Motiv Pyroex*

HPL Pyroex 1,2 mm*

C-s1, d0

HPL Compact Pyroex,  

zwarte kern / Dikte < 8 mm

C-s2, d0 •

DecoBoard MDF Pyroex

DecoBoard Individual Pyroex

Sandwichpaneel Pyroex  

2.800 x 2.070 mm

Sandwichpaneel Pyroex  

4.100 x 1.300 mm

C-s3, d0 •

*  Let op: afhankelijk van het gebruikte basismateriaal en lijm kunnen HPL-sandwichpanelen een afwijkende classificatie hebben.

CLASSIFICATIE VAN DE PFLEIDERER
BRANDBEVEILIGINGS PRODUCTEN

DECORATIEVE PLATEN VOOR DE MEEST  
UITEENLOPENDE TOEPASSINGEN

Het Pfleiderer brandbeveiligingsprogramma – Uw integratie van meer planningsbetrouwbaarheid.

Het Pfleiderer productportfolio voor brandbeveiliging is ontworpen om de diversiteit van het ontwerp 

te combineren met technische en wettelijke eisen in de meest uiteenlopende toepassingsgebieden. 

De basis hiervoor is de ruime keuze aan dragers*, die beschikbaar zijn in vlamvertragend Pyroex.
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ClassicBoard P2 • • • • •

ClassicBoard P2 CARB2 • • • • •

ClassicBoard P2 F**** • • • •

ClassicBoard Hydrofuge MR •

ClassicBoard P3 • • • • •

PremiumBoard Pyroex • • •

PremiumBoard P2 ESA  • •

PremiumBoard MFP Hybrid • • •

PremiumBoard Berken-Multiplex •

PremiumBoard Populier-Fineer CARB2 •

StyleBoard MDF plus • • • •

StyleBoard MDF zwart • • • •

StyleBoard MDF.MR •

StyleBoard MDF Pyroex • •

StyleBoard HDF Compact zwart • • •

StyleBoard HDF • •

Duropal HPL Compact, zwarte, witte, grijze kern • •

Duropal HPL Compact Pyroex, zwarte kern •

Duropal Compact XTreme plus, zwarte, witte, grijze kern •

Duropal flameprotect compact •

Duropal XTerior compact •

Duropal XTerior compact F •

*  Sommige productvarianten zijn uit voorraad leverbaar, bij andere varianten geldt een minimale hoeveelheid en  

moet u rekening houden met een levertijd. Bovendien is daarbij slechts een beperkt decorprogramma mogelijk!

Gedetailleerde informatie over de 
beschikbare decors en structuren vindt  
u voor de voorraadprogramma's in de 
decortabel of bij het betreffende decor  
op decorfinder.pfleiderer.com

Details met betrekking tot de 

productvarianten vindt u ook op 

productfinder.pfleiderer.com

 Meubel- en interieurinrichting  Houtbouw  Brandbeveiliging  Lichtgewicht

 Verpakking  Deuren  Scheepsinrichting  Buitengebruik 
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PFLEIDERER 
BRAND
BEVEILIGINGS
PROGRAMMA

Houtspaanplaten
Gemelamineerde platen
Hogedrukkunststofplaten (HPL) 
Compacte panelen en sandwichpanelen
Compacte panelen voor outdoor gebruik

Toegepast decor:
U17008 Robijnrood 

RUWE BASISPLATEN
SPAANPLATEN

14 15

PremiumBoard Pyroex

Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, geschikt voor niet-dragende 

doeleinden in droge ruimtes, die aan verhoogde eisen van het 

brandverloop onderhevig zijn.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Meubel- en 
interieurinrich-
ting

Brandbeveiliging

Dit type plaat koppelt alle voordelen van de spaanplaat (hoge slijtvastheid, meer dan gemiddelde levensduur, goede verwerkbaarheid, 

veelzijdige decoratieve coatingmogelijkheid) aan extra veiligheid in het geval van brand. Door de toevoeging van vlambeveiligende 

middelen wordt de doorbrandsnelheid van de ruwe spaanplaten gereduceerd, waardoor de brandwerendheid duidelijk verhoogd wordt  

en het “flashover-moment” wordt vertraagd. Tot het primaire toepassingsgebied behoren interieuraankledingen van ruimtes met hoger 

brandgevaar (laboratoria, benzinestationshops, televisiestudio’s).

De hoge maatprecisie van mes en groef waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN Geschuurd
Moeilijk 
ontvlambaar

Verwerkings-
vriendelijk

Mes- en 
groefplaat 
beschikbaar

Brandgedrag
Moeilijk ontvlambaar

B-s2,d0 (EN 13501-1)

Formaldehydeemissieklasse E1 E05

Opmerking
FSC®-certificering (license code: FSC® C011773) of PEFC-certificering  

(license code: PEFC/04-32-0828) – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte Breedte Dikte

2.655 2.100 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38

5.310 2.100 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38

MES EN GROEFPLATEN: FOR
MAAT IN MM (BUITENMAAT 
INCL. MES) AANTAL STUKS PAKKET / DIKTE

Lengte Breedte 10 13 16 19 22 25 28 38

1.760 690 80 60 50 40 35 32 30 20



DECORATIEVE PLATEN
GEMELAMINEERDE PLATEN

DECORATIEVE PLATEN
GEMELAMINEERDE PLATEN

16 17

DecoBoard Pyroex

Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, met aan beide zijden een 

decoratieve gemelamineerde toplaag.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Meubel- en 
interieurinrich-
ting

Brandbeveiliging

Preventieve brandwerendheid in de decoratieve sector. In de interieurinrichting voor wand- en plafondbekledingen, inbouwelementen, 

ruimteverdelers en meubels, in industriële en directiegebouwen, scholen, sport- en feestzalen, hotels en verzorgingsinstellingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Diversiteit in 
decor en 
structuur

Onderhouds-
vriendelijk

Antimicrobieel
Geschikt voor 
levensmiddelen

Moeilijk 
ontvlambaar

Verwerkings-
vriendelijk

Productnorm EN 14322

Basismateriaal

PremiumBoard Pyroex

Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge 

ruimtes, die aan verhoogde eisen van het brandverloop onderhevig zijn.

Brandgedrag
Moeilijk ontvlambaar

B-s2,d0 (EN 13501-1)

Formaldehydeemissieklasse E1 E05

Antimicrobiële werking
Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode 

JIS Z 2801 / ISO 22196

Opmerking
FSC®-certificering (license code: FSC® C011773) of PEFC-certificering  

(license code: PEFC/04-32-0828) – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM DIKTE IN MM

Lengte Breedte

2.655 2.100 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38

2.800 2.100 16 | 19

5.310 2.100 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38

5.600 2.100 16 | 19

PremiumBoard Pyroex

Gemelamineerd

Gemelamineerd

DecoBoard Individual Pyroex

Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat met individuele digitale drukmotieven 

in een gemelamineerde toplaag. De voorzijde is naar wens bedrukt, de 

achterzijde is standaard wit.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Meubel- en 
interieurinrich-
ting

Brandbeveiliging

Preventieve brandwerendheid bij individuele meubels en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen met een creatieve 

interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in 

opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken en tal van andere toepassingen. Het gebruik voor horizontale en mechanisch 

belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Design 
individualiseer-
baar

Onderhouds-
vriendelijk

Antimicrobieel
Geschikt voor 
levensmiddelen

Moeilijk 
ontvlambaar

Productnorm In navolging van EN 14322

Basismateriaal

PremiumBoard Pyroex

Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge 

ruimtes, die aan verhoogde eisen van het brandverloop onderhevig zijn.

Brandgedrag
Moeilijk ontvlambaar

C-s2,d0 (EN 13501-1)

Formaldehydeemissieklasse E1 E05

Antimicrobiële werking
Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode 

JIS Z 2801 / ISO 22196

Opmerking

Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast 

elkaar geplaatst worden.

Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.

FSC®-certificering (license code: FSC® C011773) of PEFC-certificering  

(license code: PEFC/04-32-0828) – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM DIKTE IN MM

Lengte Breedte

2.800 2.100 16 | 19

PremiumBoard Pyroex

Motiefdruk /
Gemelamineerd

Gemelamineerd



DECORATIEVE PLATEN
HOGEDRUKKUNSTSTOFPLATEN (HPL) EN HPL COMPACT

DECORATIEVE PLATEN
GEMELAMINEERDE PLATEN

18 19

DecoBoard MDF Pyroex

Moeilijk ontvlambare, vezelplaat met gemiddelde dichtheid en een 

homogene opbouw en met aan beide zijden een decoratieve 

gemelamineerde toplaag.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Meubel- en 
interieurinrich-
ting

Brandbeveiliging

Overal waar hoge eisen aan het brandverloop – moeilijk ontvlambaar – en aan de kwaliteit van de kanten – profileerbaar en lakbaar – worden 

gesteld, bijv. bij meubels en stellages in de winkelbouw en interieurinrichting.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN Onderhouds-
vriendelijk

Antimicrobieel
Geschikt voor 
levensmiddelen

Moeilijk 
ontvlambaar

Verwerkings-
vriendelijk

Productnorm EN 14322

Basismateriaal

StyleBoard MDF Pyroex

Moeilijk ontvlambare, vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform EN 622-1 en 

 homogene opbouw.

Brandgedrag

Moeilijk ontvlambaar

C-s2,d0 (EN 13501-1)

Afhankelijk van het gebruikte basismateriaal en lijm kunnen HPL sandwichpanelen een 

afwijkende classificatie hebben. Wij raden aan het product Duropal Sandwichpaneel 

Pyroex te gebruiken.

Formaldehydeemissieklasse
E1 E05

CARB Phase 2 / TSCA Title VI

Antimicrobiële werking
Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode 

JIS Z 2801 / ISO 22196

Opmerking
FSC®-certificering (license code: FSC® C011773) of PEFC-certificering  

(license code: PEFC/04-32-0828) – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM DIKTE IN MM

Lengte Breedte

2.800 2.100 16 | 19

5.600 2.100 16 | 19

Gemelamineerd

Gemelamineerd

StyleBoard MDF Pyroex

Duropal HPL Pyroex

Decoratieve hogedrukkunststofplaat in brandvertragende kwaliteit 

conform EN 438-3:HGF/VGF, met slijtvast melamineharsoppervlak en 

geschuurde rugzijde.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Meubel- en 
interieurinrich-
ting

Brandbeveiliging

Brandvertragend oppervlakmateriaal voor wanden en deuren, meubels en inbouwelementen in openbare gebouwen en speciale gebouwen, 

zoals treinstations en luchthavens, verkoop- en vrijetijdsfaciliteiten, verzamelplekken, hotels, scholen, verzorgingsinstellingen en ziekenhui-

zen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Diversiteit in 
decor en 
structuur

Onderhouds-
vriendelijk

Antimicrobieel
Geschikt voor 
levensmiddelen

Moeilijk 
ontvlambaar

Productnorm EN 438-3

Brandgedrag

Brandvertragend

B-s1,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 0,8 mm

C-s1,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 1,2 mm

Afhankelijk van het gebruikte basismateriaal en lijm kunnen HPL sandwichpanelen een 

afwijkende classificatie hebben. Wij raden aan het product Duropal Sandwichpaneel 

Pyroex te gebruiken.

Formaldehydeemissieklasse E1

Antimicrobiële werking
Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode 

JIS Z 2801 / ISO 22196

Volumegewicht Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

Opmerking
FSC®-certificering (license code: FSC® C011773) of PEFC-certificering  

(license code: PEFC/04-32-0828) – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM DIKTE IN MM

Lengte Breedte

2.800 2.070 0,8 | 1,2

Melaminehars-
decorpapier

Vlamvertragende Cellulo-
sebanen geïmpregneerd 
met harsen, achterzijde   
geschuurd



DECORATIEVE PLATEN
HOGEDRUKKUNSTSTOFPLATEN (HPL) EN HPL COMPACT

DECORATIEVE PLATEN
HOGEDRUKKUNSTSTOFPLATEN (HPL) EN HPL COMPACT

20 21

Duropal HPL Individual Motiv Pyroex

Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven hogedrukkunststofplaat 

in brandvertragende kwaliteit in navolging van EN 438-3:HGF/VGF. De 

rugzijde is verlijmbaar geschuurd. Onze bekende Individual-collectie: u 

kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als motief 

worden toegepast.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Meubel- en 
interieurinrich-
ting

Brandbeveiliging

Brandvertragend oppervlakmateriaal voor de sectoren beurs, shop en event, voor openbare gebouwen en bijzondere gebouwen, hotels, 

scholen, medische praktijken en klinieken. Altijd wanneer naast de bouwkundige brandbeveiliging een bijzondere eis aan het individuele 

design, de onderhoudsvriendelijkheid of de slijtvastheid wordt gesteld.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Design 
individualiseer-
baar

Onderhouds-
vriendelijk

Antimicrobieel
Geschikt voor 
levensmiddelen

Moeilijk 
ontvlambaar

Productnorm In navolging van EN 438-3

Brandgedrag

Brandvertragend

C-s1,d0 (EN 13501-1)

Afhankelijk van het gebruikte basismateriaal en lijm kunnen HPL sandwichpanelen een af-

wijkende classificatie hebben. Wij raden aan het product Duropal Sandwichpaneel Pyroex 

te gebruiken.

Formaldehydeemissieklasse E1

Antimicrobiële werking
Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode 

JIS Z 2801 / ISO 22196

Volumegewicht Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

Opmerking

Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast 

elkaar geplaatst worden.

Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.

FSC®-certificering (license code: FSC® C011773) of PEFC-certificering  

(license code: PEFC/04-32-0828) – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM DIKTE IN MM

Lengte Breedte

2.800 2.070 1,2

Melaminehars-
motiefdruk

Vlamvertragende Cellulo-
sebanen geïmpregneerd 
met harsen, achterzijde 
geschuurd  

Duropal HPL Compact Pyroex, zwarte kern

Compact hogedrukkunststofplaat in brandvertragende kwaliteit  

conform EN 438-4:CGF. Met homogene zwarte kern en aan beide  

zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Meubel- en 
interieurinrich-
ting

Brandbeveiliging

Preventieve brandvertragendheid in de interieurinrichting, voor vochtige en natte ruimtes en overal waar een bijzondere robuustheid  

van het materiaal vereist wordt zoals als wandbescherming, maar ook voor meubel- en inbouwelementen, in het bijzonder wanneer met 

betrekking tot brandwerendheid in geringe materiaaldoorsnedes of openrandoplossingen gerealiseerd moeten worden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Diversiteit in 
decor en 
structuur

Onderhouds-
vriendelijk

Antimicrobieel
Geschikt voor 
levensmiddelen

Vochtbestendig / 
vochtdicht

Moeilijk 
ontvlambaar

Stootvast

Productnorm EN 438-4

Basismateriaal

Moeilijk ontvlambare compacte kunststof, zwart

Massieve, zwart gekleurde compacte kunststofkern, geschikt voor hoogbelaste 

 toepassingen, die aan die onderhevig zijn aan eisen voor brandwerendheid.

Brandgedrag

Brandvertragend

C-s2,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 4–6 mm, 5.600 x 2.070 x 4–6 mm

B-s1,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 8–15 mm, 5.600 x 2.070 x 8–15 mm

CEcategorie
EN 438-7:2005

Compacte panelen voor wand- en plafondbekleding (inclusief verlaagde plafonds)

Formaldehydeemissieklasse E1

Antimicrobiële werking
Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode 

JIS Z 2801 / ISO 22196

Volumegewicht Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

Opmerking
FSC®-certificering (license code: FSC® C011773) of PEFC-certificering  

(license code: PEFC/04-32-0828) – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM DIKTE IN MM

Lengte Breedte

2.800 2.070 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15

5.600 2.070 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15

Brandvertragende cellulo-
sebanen geïmpregneerd 
met harsen zwart 

Melaminehars-
decorpapier

Melaminehars-
decorpapier



DECORATIEVE PLATEN
SANDWICHPANELEN

DECORATIEVE PLATEN
HOGEDRUKKUNSTSTOFPLATEN (HPL) EN HPL COMPACT

22 23

Duropal flameprotect compact

Niet-brandbare brandbeveiligingsplaat navolging van EN 438-4 van 

hoofdzakelijk minerale bestanddelen, met homogene witte kern en  

aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Meubel- en 
interieurinrich-
ting

Brandbeveiliging

In de preventieve brandwerendheid universeel inzetbaar ter reductie van de brandontwikkeling. In het bijzonder daar waar niet-brandbare 

materialen vereist zijn en een bijzondere eis aan het design en de onderhoudsvriendelijkheid gesteld wordt. Toepassingen in decoratieve 

interieurinrichting zoals meubels, inbouwelementen en wandbekledingen in noodzakelijke gangen en trappenhuizen (vlucht- en 

reddingswegen) in standaard gebouwen, maar ook bij verhoogde eisen in bijzondere gebouwen zoals hoge flats, grote kantoorgebouwen, 

ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen, scholen, kleuterscholen, hotels, verkoop- en verzamelplekken, etc. Het gebruik in vochtige ruimtes  

en buiten wordt niet aangeraden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Diversiteit in 
decor en 
structuur

Onderhouds-
vriendelijk

Geschikt voor 
levensmiddelen

Niet brandbaar

Stootvast

Productnorm In navolging van EN 438-4

Basismateriaal

Minerale compacte plaat

Compacte kern uit primaire minerale bestanddelen met uitstekende 

stevigheidseigenschappen. Geschikt voor ruimtes die onderhevig zijn  

aan bijzonder strenge eisen voor brandbeveiliging.

Brandgedrag
Niet brandbaar

A2-s1,d0 (EN 13501-1)

Formaldehydeemissieklasse E1

Volumegewicht 1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

Opmerking
Voor beschikbare decors bekijk de Duropal flameprotect compact collectie op 

www.pfleiderer.com.

FORMAAT IN MM DIKTE IN MM

Lengte Breedte

2.800 2.070 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15

Minerale 
compacte plaat

Melaminehars-
decorpapier

Melaminehars-
decorpapier

Duropal Sandwichpaneel Pyroex

Moeilijk ontvlambaar sandwichpaneel van een houtspaanplaat  

met verbeterde vlamresistentie, aan beide zijden afgewerkt met  

Duropal HPL Pyroex.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Meubel- en 
interieurinrich-
ting

Brandbeveiliging

Overal in de decoratieve interieurinrichting waarin naast de preventieve brandvertragendheid hoge eisen aan de kwaliteit worden gesteld. 

Voor wandbekledingen, inbouwelementen en projectinrichting in industriële, verkoop-, en directiegebouwen, in vrijetijdsinrichtingen en 

verzamelplaatsen zoals scholen, sport- en feestzalen, bioscopen, discotheken, hotels, ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Diversiteit in 
decor en 
structuur

Onderhouds-
vriendelijk

Antimicrobieel
Geschikt voor 
levensmiddelen

Moeilijk 
ontvlambaar

Productnorm EN 13894-1

Basismateriaal

PremiumBoard Pyroex

Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge 

ruimtes, die aan verhoogde eisen van het brandverloop onderhevig zijn.

Brandgedrag

Moeilijk ontvlambaar

C-s2,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 17,6–20,6 mm

C-s3,d0 (EN 13501-1): 4.100 x 1.300 x 20,6 mm

CEcategorie

EN 438-7:2005

HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik 

(inclusief verlaagde plafonds)

Formaldehydeemissieklasse E1 E05

Antimicrobiële werking
Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode 

JIS Z 2801 / ISO 22196

Opmerking
FSC®-certificering (license code: FSC® C011773) of PEFC-certificering  

(license code: PEFC/04-32-0828) – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM DIKTE IN MM

Lengte Breedte

2.800 2.070 17,6 | 20,6

4.100 1.300 20,6

HPL Pyroex

HPL Pyroex

PremiumBoard Pyroex



DECORATIEVE PLATEN
XTERIOR COMPACT

DECORATIEVE PLATEN
SANDWICHPANELEN

24 25

Duropal Sandwichpaneel MDF Pyroex

Moeilijk ontvlambaar sandwichpaneel van een vezelplaat met gemiddelde 

dichtheid en homogene opbouw en brandvertragende eigenschappen, 

aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL Pyroex.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Meubel- en 
interieurinrich-
ting

Brandbeveiliging

Overal waar een robuuste kwaliteit van het oppervlak en een uitstekende kwaliteit van smalle toepassingen – profileerbaar en lakbaar – in 

combinatie met een verbeterd brandverloop vereist is: bij meubels en interieurs in verkoop- en vrijetijdsfaciliteiten, openbare gebouwen, 

speciale gebouwen en verzamelplaatsen zoals in de beurs- en evenementensector.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Diversiteit in 
decor en 
structuur

Onderhouds-
vriendelijk

Antimicrobieel
Geschikt voor 
levensmiddelen

Moeilijk 
ontvlambaar

Productnorm EN 13894-1

Basismateriaal

StyleBoard MDF Pyroex

Moeilijk ontvlambare, vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform EN 622-1 en 

 homogene opbouw.

Brandgedrag
Moeilijk ontvlambaar

B-s2,d0 (EN 13501-1)

CEcategorie

EN 438-7:2005

HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik 

 (inclusief verlaagde plafonds)

Formaldehydeemissieklasse
E1 E05

CARB Phase 2 / TSCA Title VI

Antimicrobiële werking
Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode 

JIS Z 2801 / ISO 22196

Opmerking
FSC®-certificering (license code: FSC® C011773) of PEFC-certificering  

(license code: PEFC/04-32-0828) – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM DIKTE IN MM

Lengte Breedte

2.800 2.070 17,6 | 20,6

5.600 2.070 17,6 | 20,6

StyleBoard MDF Pyroex

HPL Pyroex

HPL Pyroex

Duropal XTerior compact F – eenzijdig gelakt

Compact hogedrukkunststofplaat voor buitengebruik in brandvertragende 

kwaliteit conform EN 438-6:EDF / intense decors conform EN 438-6:EGF.  

Met homogene zwarte gekleurde kern en decoratieve acryllak aan de 

bovenzijde en decoratieve melaminehars aan de rugzijde.

TOEPASSINGSGEBIEDEN Brandbeveiliging Buitengebruik

Duropal XTerior compact F voldoet aan de hoogste eisen aan de UV-bestendigheid van het oppervlak en is dankzij de preventieve 

brandveiligheid, de hoge mechanische sterktewaarden en de vrijheid van ontwerp zeer geschikt voor gebruik buitenshuis, bijvoorbeeld  

voor gevels, tuinmeubilair, privacyschermen, dakbedekking, balkons of speeltoestellen. Vooral geschikt wanneer er hoge eisen worden 

gesteld aan robuustheid, weerbestendigheid en eenvoudige reiniging.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Diversiteit in 
decor en 
structuur

Onderhouds-
vriendelijk

Anti-fingerprint Anti-graffiti

UV-bestendig Weerbestendig
Vochtbestendig / 
vochtdicht

Moeilijk 
ontvlambaar

Stootvast

Productnorm EN 438-6

Basismateriaal

Moeilijk ontvlambare compacte kunststof, zwart

Massieve, zwart gekleurde compacte kunststofkern, geschikt voor hoogbelaste 

 toepassingen, die aan die onderhevig zijn aan eisen voor brandwerendheid.

Brandgedrag
Brandvertragend

B-s1,d0 (EN 13501-1)

CEcategorie

EN 438-7:2005

Compacte panelen voor wand- en plafondbekledingen voor buitengebruik (inclusief 

 verlaagde plafonds)

Formaldehydeemissieklasse E1

Volumegewicht Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

Opmerking
FSC®-certificering (license code: FSC® C011773) of PEFC-certificering  

(license code: PEFC/04-32-0828) – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM DIKTE IN MM

Lengte Breedte

2.800 2.070 8 | 10 | 12 | 13 | 15

Brandvertragende agende
cellulosebanen geïmpregneerd
met harsen zwart 

Brandvertragende
weerbestendige 
functielaag

Melaminehars-
decorpapier

Melaminehars-
decorpapier



EUROPESE CLASSIFICATIE VAN
BOUWMATERIALEN VOLGENS BRANDREACTIE

De EN 13501-1 norm is in heel Europa erkend voor het classificeren van het brandgedrag van bouwmaterialen.

De in EN 13501-1 gespecificeerde klassen komen overeen met de volgende bouwvoorschriften

evenals aanvullende eisen met betrekking tot rookontwikkeling en het brandend afdruipen of vallen:

Technische eis Aanvullende eis:
geen rook

Aanvullende eis:
geen brandend
vallen /afdruipen

Europese klasse
volgens EN 135011

Niet brandbare bouwmaterialen • • A1 

• • A2-s1, d0

Moeilijk ontvlambare bouwmaterialen • • B/C-s1, d0

• A2-s2/s3, d0

• B-s2/s3, d0

• C-s2/s3, d0

• A2-s1, d1/d2

• B-s1, d1/d2

• C-s1, d1/d2

A2/B/C-s3, d2

Normaal ontvlambare bouwmaterialen • D-s1/s2/s3, d0

• E

D-s1/s2/s3, d1

D-s1/s2/s3, d2

E-d2

Licht ontvlambare bouwmaterialen F

TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

Symbolen Criterium Toepassingsgebied

s smoke Eisen aan de rookontwikkeling

d droplets Eisen aan het brandend afdruipen
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BEGRIPPEN MET BETREKKING TOT  
BRANDVEILIGHEID VAN GEBOUWEN

Bouwproducten Bouwmaterialen, bouwelementen en installaties die permanent in bouwwerken worden 

geïnstalleerd. In plaats van de termen "bouwmaterialen" en "bouwelementen" wordt soms de 

term "bouwproducten" ook gebruikt in de Europese classificatienormen voor brandgedrag.

Bouwmaterialen Bouwmaterialen zijn alle materialen die worden gebruikt voor de bouw van gebouwen, installaties 

en bouwelementen evenals de gebruikte materialen bij verbouwing waarvoor eisen in verband met 

brandgedrag worden gesteld (bijv. voor buitenwanden, binnenwanden, dakbedekking, 

vloerbedekking, pijpleidingen, etc.).

Bouwelementen Bouwelementen zijn uit bouwmaterialen vervaardigde onderdelen van bouwwerken, zoals 

wanden, steunen, plafonds, vloeren, trappen, ramen, deuren, enz. Bouwelementen worden op 

basis van hun brandgedrag in brandwerendheidsklassen ondergebracht.

Brandcompartiment Brandcompartimenten zijn ruimtes van gebouwen en installaties die van elkaar zijn gescheiden 

door ruimteomsluitende bouwelementen (muren, plafonds, deuren) met een gedefinieerde 

brandwerendheid.

Brandlast Onder brandlast verstaat men de som van alle brandbare bouwmaterialen en alle andere 
brandbare materialen die zich in een gebouw bevinden.

Brandgedrag Gedrag van een bouwproduct waarmee het door ontleding bijdraagt aan de brand. Het 

brandgedrag van bouwmaterialen wordt aangetoond door brandproeven volgens DIN 4102-1 of 

EN 13501-1. 

Brandbeveiliging Alle maatregelen die de ontwikkeling en verspreiding van een brand voorkomen en die het mogelijk 

maken om mensen en dieren te redden en effectief te blussen. Ze zijn onderverdeeld in 

bouwkundige, installatietechnische, organisatorische en actieve brandbeveiligingsmaatregelen.

CEmarkering De CE-markering (CE staat voor Communauté Européenne = Europese Gemeenschap) is een 

markering volgens de EU-wetgeving op het gebied van productveiligheid. Het is verplicht om het aan 

te brengen op bouwproducten waarvoor de fabrikant een prestatieverklaring heeft opgesteld en 

staat dus voor de conformiteit van het product met de aangegeven prestaties.

CEprestatieverklaring Voor bouwproducten die voldoen aan de eisen van een geharmoniseerde norm of een Europese 

technische beoordeling, worden prestatieverklaringen opgesteld overeenkomstig de 

bouwproductenverordening (BauPVO). Met de prestatieverklaring stelt de fabrikant zich garant 

voor conformiteit van het bouwproduct met de aangegeven prestaties. Alleen producten waarvoor 

een prestatieverklaring bestaat, mogen voorzien zijn van de CE-markering.

Brandwerendheid Minimale duur in minuten gedurende welke een bouwelement onder gespecificeerde 
testomstandigheden aan de voorgeschreven eisen voldoet.

Brandwerendheidsklasse Klassen waarin bouwelementen worden ingedeeld op basis van hun brandwerendheid (bijv. 30, 

60, 90 minuten). Alleen bouwelementen kunnen worden ingedeeld in brandwerendheidsklassen, 

niet bouwmaterialen.

Openbare Bibliotheek Hanau 

© Julia Schambeck, München
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SERVICE
DUIDELIJK EN RESULTAATGERICHT:
DE DIGITALE SERVICES VAN PFLEIDERER

WorkApp: workapp.pfleiderer.com

Het snelste antwoord op alle vragen wat betreft het juiste decor: gewoon de decorscanner op de smartphone 

starten, decor inlezen, alle detailinformatie direct op het beeldscherm krijgen, combinatieadviezen ontvangen 

en indien nodig het bijbehorende staal direct uit de app aanvragen. Werkt met elke smartphone en kan 

natuurlijk ook gewoon op het startscherm worden toegevoegd.

Digitaler Productfinder: productfinder.pfleiderer.com 

Welke decoratieve plaat past het beste bij welk toepassingsgebied? Bij welk product zijn er speciale materiaal- 

en oppervlakeigenschappen? Wat is hoe snel beschikbaar? Maak gebruik van de digitale productfinder om in 

enkele stappen tot de perfecte materiaalkeuze te komen. Want precies dat is het sterke punt van het Pfleiderer-

assortiment – wij brengen creatieve ideeën en constructie-eisen in evenwicht!

Room Designer: roomdesigner.pfleiderer.com

Combineer alle collectiedecors in 26 digitale ruimtelijke situaties – en toon de opdrachtgevers al van tevoren hoe 

afzonderlijke vormgevingsmogelijkheden in de gebieden Wonen, Gezondheid en Zorg, Kantoor, Shop, Hotel, Caravan 

of Jacht eruit zouden kunnen zien. Intuïtief bedienbaar, met gedetailleerde decorlijsten en slimme filters alsook een 

interactieve vergelijkingsfunctie. Het resultaat kunt u printen, downloaden en als favoriet opslaan.

Moodboard Tool: moods.pfleiderer.com

Krijg vóór de bestelling een eerste indruk van uw favoriete decor! Daartoe hoeft u alleen een eigen foto in onze 

Moodboard Tool te uploaden. De tool extraheert uit uw motief de kleuren en stelt u daarbij bijbehorende decors uit 

onze portfolio voor. Uw daardoor verkregen Moodboard kunt u opslaan op uw account en ook versturen, om van 

gedachten te wisselen over de genomen keuze.

3DViewer: 3dviewer.pfleiderer.com

Om een oppervlakstructuur juist te kunnen beoordelen, moet u deze vanuit verschillende hoeken kunnen zien. 

Precies daarom is er de 3D-viewer voor structuren! Hij maakt een levensechte 360-graden-visualisering 

mogelijk van onze oppervlakstructuren vanuit alle zijden en een verschillende lichtinval. Voor iedereen die een 

snelle en duidelijke beslissingshulp bij de beoordeling van afzonderlijke structuren waarderen!

Individuele Configurator: individual.pfleiderer.com

Het Pfleiderer Individual-concept geeft nagenoeg oneindige vrijheid wat vormgeving betreft vanaf één stuks: 

het staat de inzet van persoonlijke motieven toe – zonder kwalitatieve compromissen bij oppervlak en 

basismateriaal. Maak gebruik van de Individuele Productfinder om uw persoonlijke individuele product heel 

eenvoudig online te configureren, van de keuze van de basis via de motief-upload tot aan het productieverzoek.

BIMData en aanbestedingsteksten: BIM.pfleiderer.com

Krijg via onze website direct toegang tot de BIM-databank van de Heinze-uitgeverij – inclusief alle records voor 

het gehele Pfleiderer-assortiment. Krijg vanaf een centrale plaats toegang tot alle relevante productinformatie 

en downloads. Van de BIM-data zelf via aanvullende productinformatie, decor en textuurstalen alsook afkomst- 

en conformiteitsverklaringen. Bovendien vindt u hier in onze aanbestedingshulp ook tekstbouwstenen voor de 

verschillende thema’s.
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Pfleiderer Benelux B.V. · Afdeling Info · Europalaan 30 · 5232 BC ’s-Hertogenbosch · Nederland

Tel: +31 (0) 73 / 522 22 25 · info@pfleiderer.nl · www.pfleiderer.nl

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Duitsland

Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com

WORK
APP

Stalen op elk moment online bestellen: 
samples.pfleiderer.com
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© Copyright 2020 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Deze informatie werd met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie correct, volledig en  

up-to-date is. Druktechnisch bepaalde kleurafwijkingen zijn mogelijk.  

 

Op grond van de continue verdere ontwikkeling en verandering van onze producten, mogelijke veranderingen van de relevante normen, wetten 

en bepalingen vormen onze technische gegevensbladen en productdocumentatie nadrukkelijk geen wettelijk vaste toezegging van de daar 

aangegeven eigenschappen. In het bijzonder kan hieruit geen geschiktheid voor een specifiek toepassingsdoeleinde worden afgeleid. Het is

daarom de persoonlijke verantwoording van iedere gebruiker, de verwerking en geschiktheid van de in dit document beschreven producten 

telkens zelf voor het beoogde gebruik voorafgaand te testen alsook rekening te houden met de wettelijke randvoorwaarden en de desbetref-

fende huidige stand van de techniek. Verder verwijzen wij uitdrukkelijk naar de rechtsgeldigheid van onze algemene voorwaarden.

Onze algemene voorwaarden vindt u op onze internetpagina:: www.pfleiderer.nl 

Pfleiderer gebruikt hout van gecertificeerd duurzaam bosbeheer.

Blauwe Engel voor LivingBoard,

DecoBoard P2, Duropal HPL,

Duropal HPL Compact en

Duropal Sandwichpaneel P2

Goed om te weten: de Pfleiderer kwaliteitsbelofte.

Pfleiderer houtmaterialen staan voor kwaliteit zonder compromissen. Daarvoor zorgen wij met duurzame grondstoffen, de modernste 

 productieprocessen en een volledige toewijding ten aanzien van de standplaats Duitsland. Meer informatie via quality.pfleiderer.com. 


