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AstruPanel CLEAN
Kledning for eksisterende vegg

Enkel
og ra
mont sk
ering
Et prisgunstig og vedlikeholdsfritt system for
hygienisk veggkledning, med utallige anvendelsesområder

AstruPanel CLEAN
AstruPanel CLEAN er et komplett og prisgunstig system for hygienisk veggkledning inne flere ulike bransjer.
Systemet består av vedlikeholdsfrie plater i PP (Polypropylen) med tilhørende profiler.
EGENSKAPER
Veggplatene er vanntette, ikke-porøse og har en god kjemikaliebestandighet. De holder tett mot hyppig spyling. AstruPanel
CLEAN tilfredsstiller gjeldene EU-krav til hygienisk veggkledning av produksjonslokaler innen næringsmiddelindustrien.
AstruPanel CLEAN er i mange år levert til store og små bedrifter innen fisk- og kjøttindustri. Det som ofte er
avgjørende for valget av AstruPanel CLEAN er den enkle og raske monteringen, samtidig som produksjonen kan pågå som
normalt. AstruPanel CLEAN kan med fordel kombineres med paneler for tak.
MONTERING
Systemet består av hvite plast plater i 3 mm tykkelse, med tilhørende profiler for skjøt vertikalt, innvendig hjørne, utvendig
hjørne, avslutning mot tak, avslutning mot vindu- og dør karm, avslutning mot åpninger uten karm og sokkel med ferdig
innvendig og utvendig hjørnestykke.
Platene lar seg ikke lime. De må derfor monteres med tilhørende profiler. Det benyttes silikon i alle skjøter og ellers der profiler benyttes. For montering av hjørnelister og sokkel, benyttes i tillegg hvit ekspanderende plastplugg.
Disse benyttes også i mange tilfeller der det ønskes å feste platen mot vegg, for eksempel midt på.
Det er også mulig å legge to eller flere høyder med plater. Da benyttes skjøteprofil mellom hver platehøyde.
LAGERSORTIMENT
• Plateformat: 3 x 1220 x 2440 mm og 3 x 1220 x 3050 mm
• H-skjøteprofil, avslutning mot tak, avslutning mot utvendig hjørne og innvendig hjørne i lengder à 3 meter
• Utvendig hjørne og avslutning mot karm i lengder à 4 meter (vil erstattes på sikt av 3 meters lengder)
• Sokkel høyde 80 mm i lengder à 2 meter
• Sokkel innvendig og utvendig hjørnestykke
• Hvit festeplugg 6,35 x 38,1 mm

For mer informasjon:
Kontakt oss på telefon 22 79 15 00, eller send e-post til plast@astrup.no, eller kontakt ditt nærmeste salgskontor
for komplett leveringsprogram og et uforpliktende pristilbud.
Oslo: 22 79 15 00 • Skien: 48 99 88 95 • Stavanger: 51 32 51 80 • Bergen: 55 50 61 00
Ålesund: 70 15 36 60 • Trondheim: 92 67 96 05

Astrup AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001

