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Vi er din seriøse  

SAMARBEJDSPARTNER 
til Byggeri... 

Vær opmærksom på, at der i dag produceres laminat (CPL) med så gode 
produktionsteknikker, at det opfylder DIN 438 / EN 438, som ofte er den 
norm man stræber efter at overholde, når man bestiller HPL. 
Årsagen til at vi ofte tilbyder CPL er at prisen på dette er væsentlig billig-
ere, end den betydelig dyrere HPL. 

Laminatoverfladerne holdes rene med vand og et mildt rengøringsmiddel. 
Mere hårdnakkede mærker kan fjernes med et mildt slibende rengørings- 
middel. 
Man bør under ingen omstændigheder anvende kraftig slibende rengørings- 
middel eller sandpapir. 
Bundstykket kan ikke repares ved spartling eller pletfarvning. 

20, 23 eller 29 mm
CPL:  0,4 mm laminat med PE struktur
HPL: 0,7 mm laminat med PE struktur
0,15 mm hvidt fugtresistent papir

Kronospan E1 råspån P2
Kronospan E1 råspån P3 fugtfast *
i henhold til EN-438
i henhold til EN-438

Hvid: 20-647PE NCS S0502     RAL9010
Grå: 11-145PE NCS 2502Y     RAL7035
Model 32 radius 5,5 mm

20, 23 eller 29 mm
CPL:  0,4 mm laminat med PE struktur
HPL: 0,7 mm laminat med PE struktur
0,15 mm hvidt fugtresistent papir

Kronospan E1 råspån P2
Kronospan E1 råspån P3 fugtfast *
i henhold til EN-438
i henhold til EN-438

Hvid:  20-647PE    NCS S0502     RAL9010
Grå:  11-145PE    NCS 2502Y     RAL7035
ABS:  0,8 eller 2 mm tykkelse
Laminat: 0,7 mm tykkelse

Tykkelse:
Forside:

Bagside:

Spånplade:

Laminatgodkendelse:
Slag / slidstyrke:

Farve:

Postforming:

* Ikke en lagervare, men kan bestilles ved større ordrer. 

Tykkelse:
Forside:

Bagside:

Spånplade:

Laminatgodkendelse:
Slag / slidstyrke:

Farve:

Kantbånd:

CPL kontra HPL Rengøring og vedligeholdelse

Skarpkantet bundstykker produktegenskaberPostformet bundstykker produktegenskaber

Bundstykker / vinduesplader

Vinduesplader i fix-mål fra NIC Denmark sikrer nem og hurtig monte- 
ring, og de produceres lige efter dine ønsker og behov. Ud over vores 
standard laminatplade med postformet eller skarpkantet forkant, pro-
ducerer vi også specialløsninger, så det passer perfekt til dit bygge-
projekt. 

Vores bundstykker/vinduesplader leveres som standard med en spån-
plade kerne, men kan også leveres med MDF eller krydsfiner. De kan 
leveres med postformet kant eller skarpkantet pålimet ABS-kantbånd, 
alternativt laminat- eller trækant. 

De leveres i færdige længder med mulighed for fer i bagkant og 
endekantning eller som stangvarer.  

Fakta

Fordele ved bundstykker fra NIC Denmark

Stort lager af forskellige mål og form

Hurtig levering

Intet unødvendigt materialespild

Hurtig montering

Ensartethed ved levering

Kræver kun minimalt værktøj

Bedre økonomi

Tilfredsstillende resultater


