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Sinds 1956 ontwerpt, produceert en verkoopt Polyrey decoratief en technisch hoogstaand 
plaatmateriaal voor de inrichting van uw interieurprojecten. Voor toepassingen als o.a. 
wandbekleding en divers meubilair (werkbladen, kleedhokjes, lockers…) biedt Polyrey een 
duurzame oplossing met Compact panelen (massief hogedruk laminaat HPL). De Polyrey 
Compact panelen zijn geschikt voor al uw projecten : van inrichting van commerciële 
gebouwen en kantoren tot de inrichting van woongelegenheden.
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Contacteer ons voor beschikbaarheid van decoren op maat en bijkomende diensten.
Andere formaten (432 × 166 cm...) / diktes / kwaliteiten op aanvraag.

Mogelijkheden Met 
CoMpaCt interieur

1
De Polyrey Compact panelen zijn massieve hogedruk laminaatpanelen samengesteld uit meerdere lagen kraft-
papier en twee decoratieve zijden, doordrenkt met thermohardende hars.

Met hun hoogtechnische, stabiele en bacteriewerende eigenschappen zijn ze ideaal voor intensief gebruik 
(gemeenschappelijke ruimtes), vochtige omgevingen (sanitaire ruimtes) of omgevingen waar hygiëne belangrijk 
is (gezondheidssector). Ze kunnen zowel horizontaal (werkblad, wastafels, enz.) als verticaal (wandbekleding, 
deuren, enz.) gebruikt worden. Zelfdragend vanaf 8 mm en bewerkbaar in de massa. Het gebruiksgemak van 
deze panelen staat een grote creatieve vrijheid toe.

De Reysipur® Compact panelen zijn verkrijgbaar in bijna 300 decoren in gesatineerde 
oppervlaktestructuur (FA) en eveneens in een brede waaier van formaten voor een opti-
male keuze. Het is dè oplossing, zowel technisch als decoratief, voor de meest veelei-
sende ruimtes.

1.  Reysipur ®

CollectiesA

30
7 

cm

21
5 

cm

97 cm

124 cm

3,81 m22,09 m2

36
6 

cm

151 cm

26
0 

cm

193 cm

26
0 

cm

205 cm

5,02 m25,53 m2 5,33 m2

Product compact massieve HPL rEYSIPur ®

ForMAAt 215 × 97 cm 307 × 124 cm 366 × 151 cm 260 × 193 cm 260 × 205 cm

dIktE 4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 mm 6 - 10 - 12,5 mm

kwALItEIt
Standaard zwarte kern Standaard 

bruine kern
Standaard 

bruine of zwarte kernBrandvertragende zwarte kern
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De Monochrom® Compact panelen zijn hogedruk laminaat in de massa gekleurd, in 
zuiver wit of intens zwart, in een matte of gestructureerde oppervlaktestructuur. Dit mate-
riaal, uniek door zijn stijlvolle uitstraling en bijzondere kwaliteit geeft meubilair een extra 
dimensie door een homogeen effect te creëren.

white Black

Compact met witte kern is ook verkrijgbaar met uniekleuren, in gesatineerde opper-
vlaktestructuur, formaat 260 × 205 cm.

Door de tint van de kraftkern, is het niet altijd mogelijk een perfecte overeenkomst te 
bekomen tussen Compact Monochrom® en Compact Reysipur®.

2.  Monochrom ®

Contacteer ons voor beschikbaarheid van decoren op maat en bijkomende diensten.
Andere formaten / diktes / kwaliteiten op aanvraag.

30
7 

cm

132 cm

26
0 

cm

205 cm

4,05 m2 5,33 m2

Product In de massa gekleurde compact MoNocHroM®

ForMAAt 307 × 132 cm

dIktE 10 - 12,5 mm

kwALItEIt Standaard extra zwarte kern

oPPErVLAktE
Structuur

FA - ROCHE - BRIHG

Product In de massa gekleurde compact MoNocHroM®

ForMAAt 307 × 132 cm 260 × 205 cm

dIktE 10 - 12,5 mm 8 - 10 - 12,5 mm

kwALItEIt Witte brandvertragende kern

oPPErVLAktE
Structuur

FA - ROCHE - BRIHG FA
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Compact panelen worden voornamelijk gebruikt voor wandbekledingen, divers meubilair en werkbladen in de 
volgende omgevingen :

Vensterbank en kozijn
Optrede
Tafelblad / Keukenwerkblad
Spatwand

 • Goedgekeurd voor contact met voeding en 
bacteriewerend

 • Vochtbestendig, bestand tegen opspattend water
 • Zelfdragend vanaf 8 mm
 • Mogelijk om een wastafel of kookplaat in te bouwen

DivERsE

WoongElEgEnhEDEn

Laboratoria : laboratoriumwerkbladen, 
medisch meubilair
Ziekenhuizen en woonzorgcentra : opbergrekken,
tafelwerkbladen en hoofdeinden aan bedden
Inrichting van gangen en leuningen
Cleanrooms

 • Bestand tegen veelgebruikte ontsmettingsmiddelen 
(type Anios, Clinimax of Ecolab)

 • Hygiënisch en antibacterieel behandeld
 • Bestand tegen schokken en krassen door karretjes
 • Transparant voor röntgenstralen

gEzonDhEiD

Onthaalbalies
Wandbekleding en scheidingswanden
Hedendaags meubilair

 • Slijtvast en bestand tegen schokken en krassen
 • Diverse diktes vanaf 4 mm
 • Verkrijgbaar in bijna 300 decoren
 • Creatieve verwerking mogelijk

vooRDElEn pRoDuCt

vooRDElEn pRoDuCt

vooRDElEn pRoDuCt

toepassingenB
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 • Diverse formaten en diktes voor alle wand- en 
horizontale toepassingen

 • Bestand tegen herhaaldelijke schokken van trolleys 
en bagage

 • Goed behoud van kleuren en decoren in de tijd
 • Gravering van teksten en pictogrammen in de 
massa mogelijk

 • Onderhoudsvriendelijk, bestand tegen industriële 
reinigingsmiddelen

 • Vochtbestending, rotvrij en verkrijgbaar in 
brandvertragende kwaliteit

 • Goedgekeurd voor contact met voeding
 • Antimicrobiële behandeling Sanitized®

Meubilair voor onderwijsinstellingen
Lockers en vestiaires
Kleedhokjes, douchecabines, toiletten
Wanden en deuren
Campingtoiletten, kuuroorden

tRAnspoRt

inDustRiE

gEMEEnsChAppElijkE 
RuiMtEs

 • Vochtbestendig en rotvrij, geschikt voor zeer 
vochtige omgevingen

 • Bestand tegen vandalisme
 • Plaatsing van bad of wastafel mogelijk
 • Twee decoratieve zijden voor verticaal, zelfdragend 
gebruik

Interieurinrichting
Signalisatie

Voedingsmiddelen / koelkamers
Inrichting van werfcabines
Automobielindustrie

vooRDElEn pRoDuCt

vooRDElEn pRoDuCt

vooRDElEn pRoDuCt
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 • Het massieve Compact paneel is bestand tegen externe agressies : schokken, krassen, chemicaliën, slijtage…

 • Waterdicht en rotvrij, geschikt voor vochtige omgevingen. Bestand tegen water, stoom, schimmels, rotting, 
vorst en hitte.

 • De Compact panelen uit hogedruk laminaat hebben een superieure hittebestendigheid ten opzichte van de 
meeste kunststoffen. Kortstondige contacten met temperaturen gelijk aan of lichtjes hoger dan 180 °C zijn 
mogelijk.

3.  Bestand tegen alle beproevingen

1.  gebruiksvriendelijk

 • Zelfdragend vanaf 8 mm.

 • Bewerkbaar in de massa, kan gegraveerd worden.

 • Randen moeten niet behandeld worden.

 • Compact is in het bijzonder geschikt voor renovaties.

De vereiste brandreactie hangt af van het type gebouw (openbaar gebouw, woning, enz.), van de rol van het 
product (structuur, bekleding) en zijn plaats in de constructie.

2.  Brandveiligheid

eigenschappenC

kwaliteit Euroklasse M classificatie Product Polyrey dikte Beschrijving certificaat

Brandvertragend

B- s1, d0

M1

Compact REYSIPUR® ≥ 6 mm Compact brandvertragend CGF FCBA

NA Compact REYSIPUR® 4 mm Compact brandvertragend CGF LNE

B- s2, d0 Compact MONOCHROM® White ≥ 8 mm Compact brandvertragend BCF FCBA

Standaard

C- s1, d0 M2 Compact Reysipur® / Monochrom® Black ≥ 8 mm Compact standaard CGS FCBA

D- s2, d0
M3

Compact REYSIPUR® 6 mm Compact standaard CGS CWFT

NA Compact REYSIPUR® 4 mm Compact standaard CGS CWFT
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4.  optimale hygiëne

Het Compact paneel voldoet aan hoge hygiënevereisten : niet poreus materiaal, homogene randen, eenvoudig 
te onderhouden en te reinigen. Het wordt niet aangetast door de alledaagse desinfectiemiddelen en organische 
oplosmiddelen zoals aceton of ontsmettingsalcohol.

Het Compact paneel is goedgekeurd voor contact met voeding via een door het IANESCO (instituut voor 
chemische analyse en proeven van het westen) uitgevoerd onderzoek op waterige voedingsmiddelen en 
vetzuren bij kortstondig of herhaaldelijk contact. De migratiegehaltes zijn ruim onder de toegestane normen en 
tasten de voedingsmiddelen geenszins aan.  De specifieke migratieproeven hebben betrekking op formaldehyde 
en melamine.

Een Compact paneel onderhouden is eenvoudig, door aangepaste producten te gebruiken kan het meest 
voorkomende vuil verwijderd worden.

Raadpleeg de tabel op pagina 44-45 voor meer informatie.

Aard van de vlek Huishoudelijk reinigingsmiddel white spirit Aceton

Balpen × ×

Lijm ×

koffie ×

Lippenstift × ×

Nagellak ×

Nicotine ×

olie × ×

roest ×

Schoonmaakmiddel × ×

thee ×

Verf ×

Vet × ×

Viltstift ×

Vingerafdrukken × ×

Vruchtensap ×

was × ×

wijn ×



5.  sanitized® antibacteriële behandeling

De Sanitized® behandeling, op basis van zilverionen, is een standaard eigenschap voor al onze Compact pane-
len. De antiseptische werking van het zilver is een essentieel gegeven voor de gezondheidssector, horeca en 
andere publieke ruimtes.

De in het productieproces geïntegreerde zilverionen beperken de verspreiding van bacteriën doeltreffend gedu-
rende de volledige levensduur van het materiaal.

In contact met een bacterie, zoals een staphylococcus aureus, neutraliseren de zilverionen deze en voorkomen 
ze hierdoor de celdeling, wat het risico op besmetting reduceert.

De Sanitized® behandeling bevat geen nanodeeltjes en is goedgekeurd voor contact met voeding (Food Drug 
Administration), in tegenstelling tot organische antimicrobiële stoffen migreert de Sanitized® behandeling niet 
met de stoffen waarmee het in contact komt.

De gebruikte technologie is ongevoelig voor detergenten en andere reinigingsmiddelen.

Met de Sanitized® antibacteriële behandeling worden meer dan 99.9% van de bacteriën vernietigd in slechts 
24 uur.

Doeltreffendheid getest op 7 bacteriën volgens de norm JIS Z 2801(1) :

 • Escherichia coli ATCC 8739

 • Enterococcus hirae ATCC 8043

 • Listeria monocytogenes ATCC 15313

 • Staphylococcus aureus (MRSA) ATCC 33592

 • Staphylococcus aureus ATCC 6538

 • Salmonella enteritidis(2) ATCC 13076

 • Mycobacterium smegmatis ATCC 19420

(1) volgens de internationaal erkende Japanse norm JS Z 2801 (ISO).

(2) doeltreffendheid van 99,84 %

Geur

Bacteriën

Vochtigheid

Sanitized®

Ontbinding van het materiaal

Hygiënish beschermd product

Schimmelvorming

Vochtigheid

14

Active Biocidal Substance
SILVER-ION

Standaard paneel Sanitized® behandeld Polyrey paneel



grondstoffen

valorisatie

einde levensduur
gebruik

distributie

transportproductie

15

10-34-97

6.  Ecologisch materiaal

Bezorgd om haar ecologische voetafdruk, heeft Polyrey een analyse van de levenscyclus (ACV) ingevoerd om 
de impact op het milieu te meten en te evalueren tijdens de volledige levensduur van haar Compact panelen en 
tijdens alle stappen van het productieproces, met inbegrip van levering, plaatsing, onderhoud en verwijdering 
van het product (1).

Deze ACV identificeert en beschrijft, gedurende de gehele levenscyclus, de fysieke stromen van materie en 
energie die gepaard gaan met de activiteiten van het product en evalueert de impact ervan op het milieu.

Om objectiviteit te garanderen, wordt de uitvoering van de ACV's door Polyrey toevertrouwd aan een 
onafhankelijke onderneming (FCBA).

Onze industriële sites zijn beide ISO 14001 gecertificeerd. Sinds 2003 beschikt Polyrey over 
een controleketen die de opvolging en transparantie van het hele productieproces garandeert.
Al onze Compact panelen zijn momenteel PEFC gecertificeerd (min. 40 %).

De uitstoot van gassen op het oppervlak van het chemisch inerte Compact paneel is 
lager dan de detectiedrempels van de gebruikte meetinstrumenten. Bovendien bevat 
het Compact paneel geen pentachloorfenol, asbest, halogenen, ftalaten, bisfenol A of 
zware metalen en is het conform aan de REACH beperkingen.

Onze Compact panelen genieten een A classificatie wat de uitstoot van VOS en andere gevaarlijke gassen 
betreft.

(1) Door het verwijderen van afval van Compact panelen door middel van verbranding (op 700 °C) in erkende installaties kan er energie worden teruggewonnen 

dankzij de hoge verbrandingswaarde ervan (18 tot 20 MJ/Kg).



16

De bouwsector heeft besloten om de methode 
te hanteren zoals beschreven in de norm AFNOR 
P01-010 "Inhoud van de milieu- en gezondheidsin-
formatie over bouwproducten".

Hiermee kan structuur gegeven worden aan perti-
nente milieu-informatie (ruwe gegevens en indica-
toren over de impact op het milieu).

Dit is wat men een "milieu- en gezondheidsattest" 
noemt, in overeenstemming met de internationale 
normen (ISO 14040 en ISO 14025).

Dit staat toe pertinente en betrouwbare informatie 
te verkrijgen over :

 - De impact op het milieu van de producten in 
elke fase van hun levenscyclus.

 - De evaluatie van het gezondheidsrisico (uitstoot 
van schadelijke stoffen, VOS, enz.)

 - De beoordeling van het comfort binnen het 
interieur.

Milieu- en

gezondheidsattesten

Dankzij hun ecologische eigenschappen kunnen onze Compact panelen geïntegreerd worden in ecobouw-
projecten met bepaalde labels (HQE, BREAM, LEED of DGNB) waarmee de ecologische kwaliteit van de 
gebouwen kan beoordeeld worden.

Om u hierin te ondersteunen, stellen wij certificaten ter beschikking zoals de FDES-fiches (Milieu- en gezondheids-
attesten) die gedownload kunnen worden op onze website www.polyrey.com. Deze certificaten zijn de uitkomst 
van onze analyse- en controleprocessen op de levenscyclus van onze materialen.

Fdes
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10-34-97

10-34-97

teChnisChe 
kwaliteiten

2

1 Beschermingslaag op bedrukte decoren.

2 Twee zijden decor, met melaminehars doordrenkt.

3 Lagen zwart of bruin kraftpapier dat met fenolhars 
doordrenkt is.

1 Twee zijden decor, met melaminehars doordrenkt.

2 Lagen kraftpapier, in de massa gekleurd, en met 
thermohardende hars doordrenkt.

samenstellingA

REYSIPUR ®

monochrom ®

Weerstand tegen chemische 
en huishoudproducten

Slijtvastheid Weerstand op
inbranding sigaretten

StootweerstandKleurechtheid 
bij kunstlicht

Warmte weerstand Onderhoudsvriendelijk Weerstand tegen 
scheurvorming 

Contact 
met voeding

Krasbestendigheid 

1 2 3

1 2
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technische eigenschappenB

1.  Reysipur ®

CGS : Standaard compactplaat CGF : Brandwerende compactplaat
(a) Klasse : 1= Aantasting van het oppervlak. 2 = Belangrijke uiterlijkverandering. 3 = Gematigde verandering. 4 = Kleine verandering zichtbaar vanuit bepaalde hoeken. 5 = Geen verandering.
(b) Graad : 2 = Ononderbroken strepen op 2N. 3 = Ononderbroken strepen op 4N.

kwaliteit Standaard Brandvertragend

decor / oppervlaktestructuur Alle decoren - FA

dikte 4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 mm

Conform EN 438-4 Genormaliseerd type CGS CGF

kenmerken Norm Eenheid

FYSIScHE EN dIMENSIoNALE EIGENScHAPPEN

Massadichtheid EN ISO 1183-1 g/cm3 ≥ 1,35 ≥ 1,35

Dikte tolerantie EN 438-2-5 mm
4 mm : ± 0,30 / 6 mm : ± 0,40

8 -10 mm : ± 0,50 / 12,5 mm : ± 0,60
4 mm : ± 0,30 / 6 mm : ± 0,40

8 -10 mm : ± 0,50 / 12,5 mm : ± 0,60

Lengte en breedte tolerantie EN 438-2-6 mm - 0 / + 10 - 0 / + 10

Tolerantie rechtheid van de randen EN 438-2-7 mm/m ≤ 1,5 ≤ 1,5

Tolerantie haaksheid EN 438-2-8 mm/m ≤ 1,5 ≤ 1,5

Tolerantie vlakheid EN 438-2-9 mm/m
4 mm : ≤ 8,0 / 6-8 mm : ≤ 5,0

10-12,5 mm : ≤ 3,0
4 mm : ≤ 8,0 / 6-8 mm : ≤ 5,0

10-12,5 mm : ≤ 3,0

Dimensiestabiliteit bij hoge temperatuur
• Lengterichting
• Dwarsrichting

EN 438-2-17 % 4 mm : ≤ 0,40 / 6-8-10-12,5 mm : ≤ 0,30
4 mm : ≤ 0,80 / 6-8-10-12,5 mm : ≤ 0,60

4 mm : ≤ 0,40 / 6-8-10-12,5 mm : ≤ 0,30
4 mm : ≤ 0,80 / 6-8-10-12,5 mm : ≤ 0,60

MEcHANIScHE EIGENScHAPPEN

Buigmodulus ISO 178 MPa ≥ 9000 ≥ 9000

Buigweerstand ISO 178 MPa ≥ 80 ≥ 80

Trekweerstand ISO R527 MPa ≥ 60 ≥ 60

Weerstand tegen kokend water
• Massaverhoging
• Dikteverhoging 
• Aspect

EN 438-2-12
%

Klasse (a)

4 mm : ≤ 5 / 6-8-10-12,5 mm : ≤ 2
4 mm : ≤ 6 / 6-8-10-12,5 mm : ≤ 2

4

4 mm : ≤ 7 / 6-8-10-12,5 mm : ≤ 3
4 mm : ≤ 9 / 6-8-10-12,5 mm : ≤ 6

4

Weerstand tegen schokken veroorzaakt door een knikker met een 
grote diameter (valhoogte voor een indrukdiameter ≤ 10mm)

EN 438-2-21 mm
4 mm ≥ 1400

6-8-10-12,5 mm ≥ 1800
4 mm ≥ 1400

6-8-10-12,5 mm ≥ 1800

Scheurweerstand oppervlakte EN 438-2-24 Klasse (a) 4 4

EIGENScHAPPEN VAN HEt oPPErVLAk

Gebreken in het oppervlak
• Punten
• Lineair

EN 438-2-4 mm2/m2

mm/m2

≤ 1
≤ 10

≤ 1
≤ 10

Weerstand tegen slijtage (Initial point IP) EN 438-2-10 Aantal toeren ≥ 150 ≥ 150

Weerstand tegen waterdamp EN 438-2-14 Klasse (a) 4 4

Weerstand tegen droge warmte 180 °C EN 438-2-16 Klasse (a) 4 4 

Weerstand tegen vochtige warmte EN 12721 Klasse (a) 4 4

Krasbestendigheid EN 438-2-25 Graad (b) 3 3

Vlekbestendigheid
• Groepen 1 & 2
• Groep 3

EN 438-2-26 Klasse (a) 5
4 

5
4 

Kleurechtheid bij kunstlicht EN 438-2-27 Grijsschaal 4 tot 5 4 tot 5

Weerstand tegen brandvlekken van sigaretten EN 438-2-30 Klasse (a) 3 3 

BrANdGEdrAG

Reactie bij brand EN 13501-1 Euroklasse < 8 mm : D, s2 - d0 / ≥ 8 mm : C, s1 - d0 ≥ 6 mm : B, s1 - d0

Bovenste verbrandingswaarde EN ISO 1716 MJ/kg 18 - 20 18 - 20

kwALItEItEN GEzoNdHEId EN LEEFMILIEu

Contact met levensmiddelen EN 13130-1 Geschikt Geschikt

Formaldehyde-uitstoot EN 717-2 Ranking E1 E1

Uitstoot van vluchtige stoffen ISO 16000-9 Ranking A A

Antibacteriële werking JIS Z 2801 Reductie in % > 99,9 > 99,9
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2.  Monochrom ®

BCF : brandwerende gekleurde compactplaat CGS : standaard compactplaat
(a) Klasse : 1= Aantasting van het oppervlak. 2 = Belangrijke uiterlijkverandering. 3 = Gematigde verandering. 4 = Kleine verandering zichtbaar vanuit bepaalde hoeken. 5 = Geen verandering.
(b) Graad : 2 = Ononderbroken strepen op 2N. 3 = Ononderbroken strepen op 4N.

kwaliteit witte brandvertragende kern Standaard extra zwarte kern

decor / oppervlaktestructuur FA - BRIHG - ROC

dikte 8 - 10 - 12,5 mm 10 - 12,5 mm

Conform EN 438-4 en 438-9 Genormaliseerd type BCF CGS

kenmerken Norm Eenheid

FYSIScHE EN dIMENSIoNALE EIGENScHAPPEN

Massadichtheid EN ISO 1183-1 g/cm3 ≥ 1,40 ≥ 1,35

Dikte tolerantie EN 438-2-5 mm 8-10 mm : ± 0,70 /  12,5 mm : ± 0,80  -10 mm : ± 0,50 /  12,5 mm : ± 0,60

Lengte en breedte tolerantie  EN 438-2-6 mm - 0 / + 10 - 0 / + 10

Tolerantie rechtheid van de randen EN 438-2-7 mm/m ≤ 1,5 ≤ 1,5

Tolerantie haaksheid EN 438-2-8 mm/m ≤ 1,5 ≤ 1,5

Tolerantie vlakheid EN 438-2-9 mm/m ≤ 5,0 ≤ 3,0

Dimensiestabiliteit bij hoge temperatuur
• Lengterichting
• Dwarsrichting

EN 438-2-17 % ≤ 0,50
≤ 0,80

≤ 0,30
≤ 0,60

MEcHANIScHE EIGENScHAPPEN

Buigmodulus EN ISO 178 MPa ≥ 9000 ≥ 9000

Buigweerstand EN ISO 178 MPa ≥ 80 ≥ 80

Trekweerstand EN ISO 527-2 MPa ≥ 60 ≥ 60

Weerstand tegen kokend water
• Massaverhoging
• Dikteverhoging
• Aspect

EN 438-2-21
%
%

Klasse (a)

≤ 3
≤ 4

BRIHG : 3  /  Andere : 4

≤ 2
≤ 2

BRIHG : 3  /  Andere : 4

Weerstand tegen schokken door knikker met een grote 
diameter (valhoogte voor een indrukdiameter ≤ 10mm)

EN 438-2-21 mm ≥ 1800 ≥ 1800

Scheurweerstand OPPERVLAKTE EN 438-2-24 Klasse (a) BRIHG : 3  /  Andere : 4 BRIHG : 3  /  Andere : 4

Scheurweerstand KERN EN 438-2-24 Klasse (a) 3 3

EIGENScHAPPEN VAN HEt oPPErVLAk

Gebreken in het oppervlak
• Punten
• Lineair

EN 438-2-4 mm2/m2

mm/m2

≤ 1
≤ 10

≤ 1
≤ 10

Weerstand tegen slijtage (Initial point IP) EN 438-2-10 Aantal toeren ≥ 150 ≥ 150

Weerstand tegen waterdamp EN 438-2-14 Klasse (a) BRIHG : 3  /  Andere : 4 BRIHG : 3  /  Andere : 4

Weerstand tegen droge warmte 180 °C EN 438-2-16 Klasse (a) BRIHG : 3  /  Andere : 4 BRIHG : 3  /  Andere : 4

Krasbestendigheid EN 438-2-25 Graad (b) BRIHG : 2  /  Andere : 3 BRIHG : 2  /  Andere : 3

Vlekbestendigheid
• Groepen 1 & 2
• Groep 3

EN 438-2-26 Klasse (a) 5
4

5
4

Kleurechtheid bij kunstlicht EN 438-2-27 Grijsschaal 4 tot 5 4 tot 5

Weerstand tegen brandvlekken van sigaretten EN 438-2-30 Klasse (a) 3 3

kwALItEItEN GEzoNdHEId EN LEEFMILIEu

Contact met levensmiddelen EN 13130-1 Apte Apte

Formaldehyde-uitstoot EN 717-2 Ranking E1 E1

Antibacteriële werking JIS Z 2801 Reductie in % > 99,9 > 99,9

BrANdGEdrAG

Reactie bij brand EN 13501-1 Euroklasse B-s2,d0 C-s1,d0

Bovenste verbrandingswaarde EN ISO 1716 MJ/kg 18 - 20 18 - 20
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Zorg er steeds voor dat beide zijden van het 
paneel proper zijn en vrij van schurende deeltjes.

transport 
en opslag

3

BehandelingA

Bij het verplaatsen is het aangeraden om de panelen een voor een op te tillen om krassen op het oppervlak te 
voorkomen.

Het over elkaar laten schuiven van de decoratieve oppervlakken van de panelen moet vermeden worden. Er kan 
een grijpersysteem gebruikt worden (bv. zuignappen).
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 • Alvorens de Compact panelen te gebruiken, is het aangeraden om deze gedurende ongeveer 3 dagen op te 
slaan in een ruimte met volgende omgevingsomstandigheden :

 - temperatuur van 18 tot 25 °C.
 - relatieve vochtigheid van 40 tot 60 %.

 • Wanneer de Compact panelen worden geplaatst, dient de beschermfolie aan beide zijden gelijktijdig te 
worden verwijderd.

 • Voor een optimaal resultaat raden wij een identieke verluchting aan voor beide zijden.

 • Gebruik vlakke en stabiele paletten waarvan de afmetingen minstens gelijk zijn aan de panelen om wegglijden 
of overhangen te vermijden.

 • De afstand tussen de kepers mag max. 600 mm bedragen.

 • Bewaar de panelen in een gesloten ruimte, beschut tegen vochtigheid en warmte (10 tot 30 °C - 40 tot 
60 % RV).

 • Bij horizontale opslag op palet, voorzie een beschermingslaag over het ganse oppervlak tussen het palet en 
het paneel en ook bovenop het bovenste paneel.

 • Het wordt aangeraden de panelen gesloten te bewaren in hun oorspronkelijke verpakking (plastic hoes).

 • Een langdurige horizontale opslag van de panelen voorkomt het vervormen hiervan.

 • Bewaar de panelen in folie nooit langer dan 6 maanden.

palettiseren en opslagB

VoorwaardenC



gouDEn REgEls

22

De volgende omstandigheden moeten gerespecteerd worden voor een optimaal gebruik van het product :

Verwerking
4

We raden u ten sterkste aan om diamanten werk-
tuigen te gebruiken, zelfs indien het gebruik van 
hardmetalen werktuigen mogelijk is.

Behoud de beschermfolie tijdens het bewerken en 
indien mogelijk ook tijdens de plaatsing van het 
paneel. Verwijder de folie op beide zijden tegelijkertijd.

Al naargelang de gebruikte machines zijn er voorafgaande testen nodig om de kenmerken van de werktuigen en 
de draai- en aanzetsnelheden te bepalen, om plaatselijke oververhitting en foutieve bewerkingen te voorkomen. 
De hierna vermelde snelheden zijn indicatief.

VerzagenA

Bij de opdeling van het paneel op de zaagmachine, moet men rekening houden met de lengterichting van het 
volledige paneel. Men kan best de richting van elk verzaagd paneel markeren om variaties qua afmetingen en 
tinten te voorkomen bij de plaatsing.

Gebruik dezelfde machines als voor hogedruk 
laminaat :

 - computergestuurde zaagmachine,
 - zaag, tafelfrees, statische freesmachine,
 - boormachine.

rEYSIPur® MoNocHroM®

Maximale temperatuur 60 °C 50 °C

Maximale vochtigheid 95 % 95 %

Minimale vochtigheid 15 % 20 %
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Voor een goede snijkwaliteit wordt u aangeraden :

 - te werken met scherpe, niet bedekte messen en met een zo smal mogelijke zetting,
 - een stijve onderplaat te gebruiken om afschilfering aan het einde van het blad te voorkomen.

Indien de randafwerking niet voldoet na verzaging, is het mogelijk, afhankelijk van het eindgebruik van de pane-
len, om overmaats te verzagen en nadien te frezen.

Om de twee decoratieve zijden te vrijwaren, moet de beste hoek voor de uitgang van het blad worden afgesteld, 
m.a.w. de hoogte ervan. Door het blad omhoog te halen, wordt de snijkwaliteit van de bovenste zijde beter, ten 
nadele van de onderste zijde en omgekeerd.

1. industriële cirkelzaag
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2. Manuele cirkelzaag

Het gebruik van draagbaar materiaal is mogelijk, maar leidt niet tot resultaten van een optimale kwaliteit.
In dit geval raden we u het gebruik van hardmetalen of diamanten bladen aan met meer dan 42 tanden.

Computergestuurd verzagen is perfect geschikt voor 
Compact panelen.

3. Computergestuurde zaagmachine

De witte Monochrom® Compact panelen, gevoeliger 
bij het verwerken, vereisen het gebruik van scherp of 
diamanten gereedschap, evenals een behandeling 
na het snijden. De draaisnelheid moet men beperkt 
houden en het gebruik van een stijve onderplaat is 
verplicht.

De draaisnelheid hangt af van de dikte van het paneel en de vereiste snijkwaliteit. Hoe harder en dikker het 
materiaal, hoe lager de snelheid.

Afwisselend vlakke en trapeziumvormige tanden Tanden met afwisselend schuine randen

rEYSIPur® MoNocHroM®

type werktuig Hardmetaal Diamant

draaisnelheid 20000 - 28000 omw./min

rEYSIPur® MoNocHroM®

type werktuig Hardmetaal Diamant

draaisnelheid 4000 - 9000 omw./min

Aantal tanden 80 - 120
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BorenB

 • Gebruik bij voorkeur hardmetalen boren met een kophoek van 60 tot 80° (gebruik geen boren met een hoek 
van 120°). Het gebruik van een ijzeren HSS-boor is ook mogelijk voor kleine reeksen of kleine boordiameters 
(kleiner dan 10 mm).

 • Om het schilferen na het boren te voorkomen :

 - moet de boor de snijrichting volgen,
 - is het aangeraden om op een stevige basis te werken die doorboord kan worden, type dichte spaanplaat 

of multiplexplaat met harde zijden.

 • Het boren van blinde gaten is eveneens mogelijk voor diktes van 12,5 mm :

 - boren zodat dat de resterende materie minstens 
1,5 mm bedraagt voor Reysipur® en 3 mm 
voor Monochrom®.

 - voor zijboringen moet de resterende dikte 
minstens 3 mm aan beide zijde blijven.

 • Gebruik bij het boren van blinde gaten geen boren met centreerpunt om scheurvorming, doorsteken of 
markering van de binnenzijde te voorkomen.

Hardhouten onderlaag

≥ 1,5 mm

≥ 3 mm

≥ 3 mm
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uitsnijden en buitenhoekenC

De buitenhoeken en de uitsparingen moeten syste-
matisch worden afgerond. De binnenstraal moet 
minstens 5 mm zijn voor Reysipur® en 8 mm voor 
Monochrom®.

Deze straal moet worden vergroot voor snijleng-
tes groter dan 250 mm.

Scherpe hoeken komen in het algemeen niet voor bij 
Compact en hogedruk laminaatpanelen en kunnen 
leiden tot scheurvorming in sommige omstandighe-
den (zwakke vochtigheid bijvoorbeeld).

De randen hebben geen speciale behandeling nodig, maar zijn bewerkbaar indien een bijzondere 
afwerking vereist is.

 • Als een rand zichtbaar moet blijven na de montage, is het mogelijk om deze te bewerken (bijvoorbeeld 
profileren, afschuinen, schuin afwerken) en daarna te schuren en te polijsten voor een perfecte afwerking.

 • Na het schuren zorgt het bestrijken met een gepast olieachtig product voor een perfecte afwerking 
(bijvoorbeeld lijnolie).

 • Het wordt aangeraden de scherpe hoeken af te ronden om verwondingen te voorkomen.

 • Voor een optimale kwaliteit raden we aan de hoogst mogelijke draaisnelheid van het werktuig te gebruiken.

afwerken van de randenD

FOUT jUisT
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Voor een betere afwerking van het Compact paneel 
Reysipur® kan de gegraveerde zone ingeoliëd worden 
met lijnolie, verf of hars.

Voor het Compact paneel Monochrom® is het mogelijk 
om de gegraveerde zones te schuren met staalwol of 
schuurpapier met korrel 120.

graverenE

Compact panelen kunnen gegraveerd worden. Het graveren moet computergestuurd gebeuren, voor-
zien van een wolfraam hardmetalen frees.

REYSIPUR ® monochrom ®

Calibreren afschuinen

schuin afwerken half afgerond
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asseMBlage 
en BeVestiging

5

 • Om de panelen op een houten drager vast te lijmen, raden we het gebruik van een mastieklijm aan (raadpleeg 
de handleiding van de fabrikant voor het gebruik ervan).

 • De verlijming moet op geheel stof- en vetvrije oppervlakten gebeuren.

 • De mastieklijm moet in stroken aangebracht worden, niet in dotten.

Om spanning op de samengestelde delen tijdens de assemblage van de Compact panelen te voorkomen, moet 
men de richting van het paneel respecteren. De kleine dimensionele variaties verschillen al naargelang de lengte 
of de breedterichting.

Voor toepassingen in vochtige ruimtes (lockers, cabines, scheidingswanden, enz.), moeten de Compact pane-
len voortdurend kunnen drogen. Om de panelen te beschermen tegen stilstaand vocht, kan gebruik gemaakt 
worden van latwerk om voldoende luchtcirculatie te voorzien.

 - 4 mm : voorbehouden voor toepassingen 
waarbij het gehele oppervlak van het paneel 
ondersteund wordt of in een profiel geplaatst 
wordt.

 - 6 mm : vaak gebruikt in U-profielen (mobiel 
meubilair voor ziekenhuizen en horeca).

 - 6 et 8 mm : muurbekleding.

 - 10 et 12,5 mm : werkblad, bureaublad, 
meubelfront (deur), cabines, vrijstaande 
scheidingswanden.

horizontale toepassingenA

1. verlijming

Er zijn twee bevestigingstechnieken voor de horizontale assemblage van Compact panelen.

De dikte van de gebruikte panelen moet aangepast worden naargelang de toepassing ervan :
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Bij de assemblage van panelen onderling, raden we 
een plaatsing rand tegen rand of een tand-groef-
systeem aan. Dit kan zowel met Compact materiaal, 
hout als metaal.

Aan weerszijden van de groef moet er een resterende 
dikte zijn van minstens 3 mm. De groef moet dieper 
zijn dan 2 mm en breder dan 0,5 mm ten opzichte 
van de tand.

Het is aangeraden de randen aan de zichtbare kant in 
V-profiel af te schuinen om niveauverschillen te vermij-
den en de esthetiek te verbeteren.

2. Mechanische bevestiging

 • De mechanische bevestiging kan gebeuren door middel van schroeven (schroef uit rvs of behandeld staal) of 
inzetstukken.

 • Maak een voorboring aan de hand van een boor met een kleinere diameter dan de bevestigingsschroef om 
het vastschroeven te vergemakkelijken.

 • De schroefkop moet het gat steeds bedekken. De schroeven moeten worden aangedraaid, maar niet ge-
blokkeerd.

 • De maximale bevestigingsafstand is 900 mm voor panelen met een dikte van 12,5 mm en 600 mm voor 
panelen met een dikte van 10 mm, met een maximale overhang van 250 mm. Plaatsing op latwerk of dragend 
raamwerk voorkomt het risico op doorbuiging.

 • De afstand tussen de bevestigingspunten moet berekend en verdeeld worden vertrekkend van het midden 
van het paneel.

3. onderling assembleren

d2 d1

d2 = 1/2 d1 + 2 mm (minimale uitzettingsvoeg)

≥ 3 mm

≥ 3 mm
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Wij raden u ten sterkste aan panelen te gebruiken 
met een minimale dikte van 8 mm. Het gebruik van 
panelen in 6 mm is ook mogelijk, maar vereist panelen 
met een maximale breedte van 600 mm.

Bij eender welke methode van plaatsing, is het aange-
raden geen elementen met een grotere breedte dan 
1240 mm te gebruiken.

De Compact panelen moeten op volledig droge 
muren en wanden geplaatst worden. Indien het 
metselwerk tekenen van vocht vertoont, moet de 
bron van dit vocht eerst worden verwijderd alvorens 
de renovatiewerken te beginnen en de Compact pa-
nelen te plaatsen.

Om buig- en spanningsproblemen te voorkomen, 
moeten de verpakkingsinstructies nageleefd worden. 
Er is voldoende luchtcirculatie nodig tussen de muur 
en het paneel om een evenwicht te creëren in tem-

peratuur en vochtigheid. Er is een vrije ruimte nodig 
zowel boven als onder het Compact paneel om lucht-
circulatie toe te staan. De aanbevolen ventilatie ope-
ning bedraagt 5 tot 20 mm.

Compact panelen in hogedruk laminaat vertonen di-
mensionele variaties door veranderingen in warmte en 
vochtigheid. Op het moment van assemblage moet er 
rekening gehouden worden met deze variaties door 
een speling te voorzien van de volgende grootte :

Het opvullen van de voegen kan met een transparante 
of gekleurde silicone.

Verticale toepassing: muurbekledingB

Compact panelen Reysipur® kunnen gebruikt worden als muurbekleding.

1. plaatsing op raamwerk

Dit type plaatsing is geschikt voor alle dragers (gips-
plaat, gips of metselwerk).

 • Een regelmatige mechanische bevestiging is nodig 
met een interval van 600 mm met een latwerk uit 
hout, Compact of metalen profielen en eveneens 
onderbroken voor een vrije luchtcirculatie.

 • Bevestiging op het latwerk kan d.m.v. lijmen of 
schroeven (schroeven of bouten).

LENGtErIcHtING dwArSrIcHtING

+ 1.0 mm/m + 2.5 mm/m

- 2.0 mm/m - 3.O mm/m
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De panelen kunnen dimensionele variaties vertonen omwille van warmte en vochtigheid. Deze variaties zijn 
maximaal 3 mm/lm in de lengterichting en 5,5 mm/lm in de dwarsrichting.

Bij de bevestiging van de panelen moet er rekening worden gehouden met deze variaties : het is daarom raad-
zaam om het paneel te installeren door een vast punt en meerdere overmaatse punten. Het vaste punt bevindt 
zich centraal op het paneel. De rol ervan is een goede positionering van het paneel te verzekeren en de dimen-
sionele variaties te verdelen. De overmaatse punten laten een zekere uitzetting van het paneel toe.

De boordiameter voor de gaten van de vaste punten 
moet gelijk zijn aan de diameter van de schroef.

De boordiameter voor de overmaatse punten moet 
3 mm groter zijn dan die van de schroef, ofwel 8 mm 
voor een schroef met een diameter van 5 mm.

1.1  Mechanische bevestiging op raamwerk

Vast punt overmaats punt

In de algemene regel moet er minimum 20 mm gelaten 
worden tussen de bevestigingen en de randen, zowel 
horizontaal als verticaal, van het paneel. Om voor een 
goede centrering van de schroeven te zorgen, is het 
aangeraden om trapboren te gebruiken.

Vast punt

Overmaatse punten

a : afstand tussen de bevestigingen

b : afstand tussen de bevestigingen en de 
randen van het paneel: minstens 20 mm

∅ + 3 mm∅

dikte van het paneel a = afstand tussen de bevestigingen Maximale breedte per Module overhang

6 mm 450 mm 600 mm -

8 mm 550 mm 1240 mm 250 mm

10 mm 700 mm 1240 mm 250 mm
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1.2  verlijming op raamwerk

 • De temperatuur moet tussen minimaal 10 °C en 
maximaal 35 °C zijn.

 • Gedurende 5 uur na de plaatsing mag de tem-
peratuur niet lager zijn dan 10 °C.

 • De panelen moeten geplaatst worden op een 
raamwerk waarbij een goede luchtventilatie 
mogelijk is.

 • De raamwerken moeten steeds verticaal ge-
plaatst worden en de strook mastieklijm mag 
eveneens uitsluitend in verticale richting aange-
bracht worden.

 • De breedte van de latten moet 45 mm zijn aan 
de buitenzijde en voor de tussenliggende latten 

en 90 mm voor de verbindingspunten met de 
panelen.

 • Voor producten met standaard diktes, moet 
de minimale afstand tussen latten ongeveer 
600 mm bedragen. Als de plaatsing moet uitge-
voerd worden met panelen van een dikte minder 
dan 8 mm, dan raden wij u aan de technische 
dienst van POLYREY te contacteren.

 • Deze plaatsing kan ook uitgevoerd worden op 
een latwerk van Compact, geschaafde houten 
latten of een aluminium draagconstructie. De 
voorbereiding van deze toepassingen zijn echter 
verschillend.

De Compact panelen moeten vlak opgeslagen worden in de ruimte op regelmatige steunen die luchtcirculatie 
tussen elk Compact paneel toelaten. De opslagduur moet minstens 72 uur bedragen.

 • De te verlijmen oppervlakten moeten licht opgeschuurd worden met een fijne korrel.

 • Reinigen en stofvrij maken met een oplosmiddel en zuivere doek.

 • Laat het oplosmiddel verdampen.

 • Na de droogtijd van het oplosmiddel, is het nodig een dunne laag primer (van het type 3M P111 of gelijkaardig) 
aan te brengen en dit binnen 2 uur na de reiniging.

 • Leef de droogtijd, in de voorschriften van de fabrikant vermeld, na.

 • Na het aanbrengen van de primer moeten de panelen binnen 24 uur verlijmd worden.

a. Voorbereiding van de Compact panelen

B. Verlijming op houten raamwerk

De latten moeten van geschaafd, onbehandeld en droog hout zijn (vochtigheidsgehalte van maximaal 16 %).

 • Voor een goede hechting moeten de latten behandeld worden met een dunne laag primer (van het type 
3M P594 of gelijkaardig).

 • Leef de droogtijd, in de voorschriften van de fabrikant vermeld, na.

 • Na het aanbrengen van de primer moeten de mastieklijm en de panelen binnen 24 uur op de houten latten 
bevestigd worden.
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d. aanbrengen van een mastieklijm

 • Voor een goede hechting van de primer op aluminium, moet deze licht geschuurd worden (opruwen) met een 
heel fijne korrel.

 • Reinigen en stofvrij maken met een oplosmiddel en zuivere doek.

 • Laat het oplosmiddel verdampen.

 • Na de droogtijd van het oplosmiddel, is het nodig een dunne laag primer (van het type 3M P592 of gelijkaar-
dig), binnen de 2 uren na reiniging aan te brengen op het aluminium.

 • Leef de droogtijd, in de voorschriften van de fabrikant vermeld, na.

 • Na het aanbrengen van de primer moeten de mastieklijm en de panelen binnen 24 uur geplaatst worden op 
het aluminium draagwerk.

C. Verlijming op aluminium raamwerk

 • Breng een dubbelzijdige tape aan over de lengte van de latten zonder de beschermfolie te verwijderen. Deze 
tapestrook van 3 mm dikte verzekert de bevestiging van een optimale mastieklaag en het in positie houden 
van het Compact paneel tijdens de droogtijd.

 • Breng de mastieklijm (van het type 3M P760 of gelijkaardig) rechtstreeks aan op het raamwerk met behulp 
van een driehoekvormig opzetstuk (8 op 12 mm). Hij moet aangebracht worden met een lijmpistool (manueel 
of perslucht). De ruimte tussen de mastieklijm strook en de tweezijdige tape is minimaal 10 mm.

 • Zorg ervoor dat de strook mastieklijm zodanig aangebracht is dat de buitenzijde van het Compact paneel 
bevestigd is.

mastieklijm

dubbelzijdige tape

dubbelzijdige tape

mastieklijm



35

2. Rechtstreekse verlijming op metselwerk

Het wordt aanbevolen om dit type plaatsing voor te behouden voor de bevestiging van kleine oppervlakten 
(achterwand, onderlaag).

Volg de instructies op pagina 33 voor de voorbereiding van de panelen.

Breng verticale stroken polyurethaan mastieklijm aan met een dikte van minstens 5 mm, 10 mm verwijderd 
van de rand, op 30 cm van elkaar en onderbroken om voor luchtcirculatie te zorgen. Plaats, om een ver-
luchtingsruimte te creëren, een spies van 5 mm dikte in de stroken aan de achterkant van de panelen.

Raadpleeg de instructies van de lijmfabrikant voor de lijmomstandigheden.

e. positionering en bevestiging

 • Na het aanbrengen van de mastieklijm op de latten of metalen structuur, de beschermfolie van de zelfklevende 
tape verwijderen.

 • Daarna het Compact paneel correct positioneren. Dit moet zodanig gebeuren dat het paneel nog niet in 
contact komt met de dubbelzijdige tape. Eens het paneel in de juiste positie is, druk dan aan tot het in contact 
komt met de tape. Dit moet gebeuren binnen 10 minuten na het aanbrengen van de mastieklijm.

 • Leef de droogtijd van de mastieklijm, in de voorschriften van de fabrikant vermeld, na.

 • Het verwijderen van eventuele lijmresten moet gebeuren met solventen vóór de verharding bv.aceton of een 
derivaat.

Spies op panelen
(5 mm dik)

Stroken polyurethaan mastieklijm
(minstens 5 mm dik)
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 - Om spanning op de samengestelde delen te voorkomen moet men de richting van het paneel respec-
teren. De kleine dimensionele variaties verschillen al naargelang de lengte of de breedterichting.

 - Voor verticale meubeltoepassingen (bijvoorbeeld meubeldeur), moet er voor luchtcirculatie gezorgd 
worden door middel van een uitsparing in de dikte van het Compact paneel.

Verticale toepassing: meubilairC

1. Assemblage door verlijming

 • De verlijming gebeurt op volledig stof –en vetvrije oppervlakten.

 • Er moeten reactieve lijmen gebruikt worden:

 - polyurethaan zonder solvent
 - epoxy
 - mastieklijm

 • Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het hechtingsproduct van de fabrikant.

1.1  l-vorm assemblage

 • In verstek snede :

 - Vermijd platen met grote afmetingen (minder dan 
1 m).

 - Deze assemblage biedt het voordeel dat de rand 
volledig verborgen is.

 - Het wordt aangeraden om de assemblage te 
versterken met een tand.

gouDEn REgEls

≥ 3 mm

≥ 3 mm

≥ 8 mm
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1.2  t-vorm assemblage

Zelfde werkwijze als de rechte assemblage.

2. Assemblage door metalen accessoires

De metalen accessoires en het hang –en sluitwerk wordt doorgaans 
gevezen of ingeschroefd :

 • ofwel rechtstreeks boren in het Compact paneel :

 - Zelftappende schroef
 - Eerst boren en dan schroeven

 • ofwel met behulp van inserts of uitzetbare pluggen

 • Rechte assemblage :

 - Gebruik groeven en valse veren (ononderbroken) 
zodat de stukken onderling juist gepositioneerd 
worden.

 - Deze werkwijze is niet aangeraden bij panelen 
met een dikte minder dan 8 mm.

 • De breedte van de groef en de resterende zijden 
moet minstens 3 mm zijn.

≥ 3 mm ≥ 8 mm

≥ 3 mm

≥ 8 mm

≥ 3 mm

≥ 3 mm

≥ 3 mm ≥ 3 mm
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3. plaatsen van scharnieren

Bij bepaalde toepassingen, onder andere de productie van meubeldeuren (keuken, laboratoria, enz.) kunnen er 
gewone meubelscharnieren gebruikt worden.

 • Het aantal scharnieren verdeeld over de hoogte van de deur, is afhankelijk van het gewicht van de deur.

 • Bij het gebruik van onzichtbare scharnieren moet er een minimale dikte van 3 mm materie gelaten worden 
onder de inbouwscharnieren.

 • Aanbevolen scharnieren: type met bevestiging van 2 inserts.

 • Scharnieren voor bevestiging op de zijkant van het paneel zijn ten strengste verboden.

 • Het gebruik van pluggen in de zijkant van het paneel is verboden.

 • Vanwege de kenmerken van de panelen moeten er meerdere glijdende bevestigingspunten en één vast punt 
aangebracht worden.

 • De mechanische bevestiging is geschikt voor alle soorten assemblages (versteksnedes, recht of in T).
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onderhoud6

weerstand tegen vlekken en chemische productenA

Het harde en niet-poreuze oppervlak van hogedruk laminaat geeft de Compact panelen een uitstekende weer-
stand tegen vlekken en chemische producten (volgende de norm EN438).

1. producten zonder aantasting na langdurig contact van 
maximaal 16 u

Naam Formule

A

Aarde —

Aceton CH3COCH3

Actieve kolen C

Alcoholen en vetalcoholen :

• primaire alcoholen RCH2OH

• secundaire alcoholen
R

 CHOH
R'

• tertiaire alcoholen
R
R'       COH
R''

Alcoholische of niet-
alcoholische dranken 

—

Aldehyden R-CHO

Aluinen KAI(SO4)2, 12 H2O

Amiden R-CONH2

Primaire aminen R-NH2

Secundaire aminen
R

 NH
R'

Tertiaire aminen
R
R'       N
R''

Aminoacetofenon NH2C6H4COCH3

Ammoniak NH4OH

Amylacetaat CH3COOC5H11

Amylalcohol C5H11OH

Naam Formule

Aquarellen —

Arabinose C5H10O5

Asparagine C4H8O3N2

Azijn CH3COOH

B

Benzaldehyde C6H5CHO

Benzeen C6H6

Benzidine NH2-C6H4-C6H4NH2

Benzine-Petroleum —

Biogel —

Bloed —

Butanol-Butylalcohol CH3CH2CH2CH2OH

Butylacetaat CH3COOC4H9

c

Cadmiumacetaat Cd(CH3COO)2

Cafeïne C8H10N4O2

Calciumoxide CaO

Caseïne —

Cementen —

Chemische, natuurlijke gisten —

Chloorbenzeen C6H5Cl

Chloraalhydraat Cl3C-CH(OH)2

Chloroform CHCl3

Cholesterol C27H45OH

Cocaïne C17H21NO4

Colloïdale zwavel S

Naam Formule

Cosmetica —

Cresol CH3C6H4OH

Cultuurbouillons
(etalons I et II)

—

Cyclohexaan C6H12

Cyclohexanol C6H11OH

d

Detergenten —

Dextose (glucose) C6H12O6

Dichloorethaan ClCH2-CH2Cl

Dichloormethaan CH2CL2

Dichloorthyleen CH2=CCL2

Dierlijke, plantaardige vetten —

Digitomine C56H92O29

Dimethylformamide HCON(CH3)2

Dimethylsulfoxyde (CH3)2SO

Dioxaan C4H8O2

Duicite C6H14O6

E

Esters R-COO-R'

Etalons agar I en II —

Ethanol C2H5OH

Ethers R-O-R'

Ethylacetaat CH3COOC2H5

Ethylacetaatester CH3COOC2H5

Ethylether C2H5-O-C2H5
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Naam Formule

F

Fenol C6H5OH

Fenolftaleïne C2OH14O4

FormaIdehyde-Formol HCHO 

Fructose C6H12O6

G

Galactose C6H12O6 

Gebluste kalk Ca(OH)2

Gelatine —

Gesubstitueerde fenolen —

Glucose C6H12O6

Glycerine HOCH2-CHOH-CH2OH

Glycine NH2-CH2-COOH

Glycol HOCH2-CH2OH 

Grafiet C

H

Heparine —

Heptanol C7H15OH 

Hexaan C6H14 

Hexanol C6H13OH

Hydrochinon HOC6H4OH 

Hypophysine —

I

Imido «Roche» —

Inkten —

Inosine C9H11O5N4

Insecticiden —

Isoamylacetaat CH3COOC5H11

Isopropanol C3H6OH

k

Kaolien Al2O3, 2SiO2, 2H2O

Ketonen R-CO-R'

Keukenzout NaCl

Kinine —

Kleurstoffen —

Koffie —

Kolen C

Krijt CaCO3

Kwik Hg

L

Lactose C12H22O11 

Lakken —

Lampenzwart —

Levulose C6H12O6

Lippenstift —

Lithiumhydroxide
(minder dan 10 %)

LiOH

Loodacetaat Pb(CH3COO)2

M

Magnesiumhydroxide Mg(OH)2

Maltose C12H22O11

Mannitol C6H14O6

Naam Formule

Mannose C6H12O6

Meel —

Melk —

Mesolnosite C6H6(OH)6

Methanol CH3OH

Methyleenchloride CH2-Cl2

Methylethylketon CH3CH2COCH3

N

Naftaleen C10H8 

Naftol C10H7OH

Naftylamine C10H7NH2

Nagellak —

Nagellakremover —

Natriumacetaat NaCH3COO

Nicotine C10H14N2

Nitrofenol C6H4NO2OH

o

Octanol C8H17OH

Oplosbare lijmen —

Organische oplosmiddelen —

P

Paraffine CnH2n
+2

Parfums — 

Pentanol CH3(CH2)4OH 

Peptonen —

Plaaster (gips) CaSO4, 2H2O

Plantaardige,
dierlijke en minerale oliën

—

Polijstmiddelen —

Potas minder dan 10 % KOH

Propanol C3H7OH

Propyleenglycol CH3CHOHCH2OH

Pyridine C5H5N

r

Raffinose C18H32O16,5H2O

Reagentia None-Apelt —

Reagentia van Pandys —

Reagentia van Topfer —

Reagentia voor bloedgroepen —

Rhamnose C6H12O5, H2O

Roet —

S

Saccharose (sucrose) C12H22O11 

Salicylaldehyde C7H6O2 

Saponinen —

Serine HOCH2CH (NH2)COOH 

Shampoo —

Slib —

Smurrie —

Soda minder dan 10 % NaOH

Sorbitol C6H14O6

Stijfsel (zetmeel) —

Naam Formule

Stookolie —

Styreen C6H5-CH=CH2

Suikers en stroop —

t

Talc 3MgO,4SiO2,H2O

Tandpasta —

Taninne C76H52O46

Terebenthine C11H12N2O2

Tetrachloorkoolstof CCl4

Tetrahydrofuraan C4H8O

Tetraline C10H12

Thee —

Thioureum NH2CSNH2

Thymol C10H14O

Tolueen C6H5CH3

TrehaIose C12H22O11

Trichloorethaan CHCI2-CH2CI

Trichloorethyleen CHCI=CCI2

Trypsine —

Tryptofaan C11H12N2O2

u

Ureum H2NCONH2

Urine —

V

Vanilline C8H8O3

Vaseline —

Veevoeder —

Vetstoffen —

Voedingsbouillons —

Voedingsmiddelen —

Diverse voedingsmiddelen
inclusief voor dieren

—

Voedingsproducten —

w

Wasmiddelen —

Water H2O

Waxen —

Wijnen —

X

Xyleen C6H4(CH3)2

z

Zalven —

Zepen —

Zetmeel —

Zoutoplossingen (eventueel
in mengsels), andere dan
die gegeven in deel 2 :

• Aluminiumchloride AlCl3

• Aluminiumsulfaat Al2(SO4)3

• Ammoniumchloride NH4Cl

• Ammoniumnitraat NH4NO3

• Ammoniumsulfaat (NH4)2SO4
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2. producten zonder aantasting na kortstondig contact

De Compact panelen in hogedruk laminaat (HPL) worden niet aangetast wanneer druppels of spatten van 
de volgende substanties binnen 10 tot 15 min worden afgewassen met een propere, natte doek en daarna 
gedroogd worden.

Naam Formule

• Ammoniumsulfide (NH4)2S

• Ammoniumthiocyanaat NH4SCN

• Bariumchloride BaCl2

• Bariumsulfaat BaSO4

• Cadmiumsulfaat CdSO4

• Calciumcarbonaat CaCO3

• Calciumchloride CaCl2

• Calciumnitraat Ca(NO3)2

• Kaliumbromaat KBrO3

• Kaliumbromide KBr

• Kaliumcarbonaat K2CO3

• Kaliumchloride KCl

• Kaliumferrocyanide K4Fe(CN)6, 3H2O

• Kaliumjodaat KIO3

• Kaliumnitraat KNO3

• Kaliumperboraat KClO4

• Kaliumsulfaat K2SO4

• Kaliumtartraat K2C4H4O6, 2H2O

• Kopersulfaat CuSO4

• Lithiumcarbonaat Li2CO3

• Loodnitraat Pb(NO3)2

Naam Formule

• Magnesiumcarbonaat MgCO3

• Magnesiumchloride MgCl2

• Magnesiumsulfaat MgSO4

• Natriumbicarbonaat NaHCO3

• Natriumcarbonaat Na2CO3

• Natriumchloraat NaClO3

• Natriumchloride NaCl

• Natriumcitraat Na3C6H5O7, 5H2O

• Natriumdiethylbarbituraat NaC8H11N2O3

• Natriumkaliumtartraat
(Rochelle-Seignettezout)

KNaC4H4O6, 4H2O

• Natriumnitraat NaNO3

• Natriumperboraat NaBO2,H2O2,3H2O

• Natriumsilicaat Na2SiO3

• Natriumsulfaat Na2SO4

• Natriumsulfide NA2S

• Natriumtartraat Na2C4H4O6, 2H2O

• Natriumthiosulfaat Na2S2O3

• Nikkelsulfaat NiSO4

• Trinatriumfosfaat Na3PO4

• Zinkchloride ZnCL2

Naam Formule

• Zinksulfaat ZnSO4

Zuurstofrijk water 3 % volume H2O2

Zwakke zuren zoals :

• ascorbinezuur C6H8O6

• aspartzuur C4H7O4N

• azijnzuur CH3COOH

• benzoëzuur C6H5COOH

• boorzuur B(OH)3 B(OH)3

• carbolzuur C6H5OH

• citroenzuur C6H8O7

• cresylzuur CH3C6H4COOH

• melkzuur CH3CHOHCOOH

• mierenzuur minder dan 10 % HCOOH

• oliezuur C18H34O2

• salicylzuur C6H4OHCOOH

• stearinezuur C17H35COOH

• urinezuur C5H4N4O3

• wijnsteenzuur C4H8O6

Naam Formule

A

Aniline C6H5NH2

B

Bleekmiddelen-Afbijtmiddelen —

Bleekwater NaOCI

F

Fuchsine C19H19N3O

G

Gentiaanviolet C24H28N3Cl

J

Joodtinctuur I2

k

Kaliloog meer dan 10 % KOH

Kleurstoffen —

Naam Formule

L

Lithiumhydroxide 
meer dan 10 %

LiOH

M

Methyleenblauw C16H18N3CIS

Methylviolet —

o

Ontkalkers —

r

Reagens van Eshach —

Reagens van Millon OHg2NH2CI

Reagens van Nylander —

S

Soda meer dan 10 % NaOH

Naam Formule

t

Tinctuur —

V

Verhardende lijmen —

Verhardende verven —

z

Zoutoplossingen van :

• ammoniumsulfaatzuur NH4HSO4

• ferrochloride FeCl2

• ijzerchloride FeCl3

• kaliumchromaat K2CrO4

• kaliumdichromaat K2Cr2O7

• kaliumjodide Kl

• kaliumpermanganaat KMnO4
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3. producten die snel tot aantasting leiden

Deze producten moeten onmiddellijk gereinigd en weggespoeld worden, omdat ze voor matte en ruwe vlekken 
kunnen zorgen.

4. Agressieve dampen en gassen die het oppervlak 
aantasten

Naam Formule

• kaliumsulfaatzuur KHSO4

• kwikchloride HgCI2

• kwikdichromaat HgCr2O7

• mercurochrome C20H8O6Br2HgNa2, 3H2O

• natriumsulfaatzuur NaHSO4

• natriumsulfietzuur
(of natriumbisulfiet)

NaHSO3

• natriumthiosulfaat
(of natriumhyposulfiet)

Na2S2O3

• zilvernitraat AgNO3

Naam Formule

De volgende zuren, zelfs in
verzadigde oplossingen :

• mierenzuur H COOH

• oxaalzuur COOH-COOH

• picrinezuur C6H2OH(N2)3

Zuren in oplossing van minder 
dan 10 % ongeveer :

• aminosulfonzuur NH2SO3H

• arseenzuur H3AsO4

• chloorwaterstofzuur HCI

Naam Formule

• fluorwaterstofzuur HF

• fosforzuur H3PO4

• oxaalzuur COOHCOOH

• perchloorzuur HCIO4

• salpeterzuur HNO3

• zwaveligzuur H2SO3

• zwavelzuur H2SO4

Zuurstofrijk water tot 30 % vol. H2O2

Naam Formule

Zuren meer dan 10 % :

• aminosulfonzuur NH2SO3H

• arseenzuur H3AsO4

• chloorwaterstofzuur HCI

• fosforzuur H3PO4

• perchloorwaterstofzuur HClO4

• salpeterzuur HNO3

Naam Formule

• zwavelzuur H2SO4

Sterke zuren :

• broomwaterstofzuur HBr

• chroomzuur Cr2O7H2

• fluorwaterstofzuur HF

• koningswater HNO3+HCI (1+3)

• sulfochroomzuur K2Cr2O7+H2SO4

Naam Formule

Broomdampen Br2

Chloordampen Cl2

Stikstofoxide NxOy

Zuurdampen —

Zwaveldioxide SO2
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reinigingstipsB

 • Het dagelijks onderhoud is eenvoudig. Gebruik een spons met zeep of een zacht doekje.

 • Gebruik voor hardnekkige vlekken een gepast biologisch oplosmiddel (type white spirit, aceton, ontsmettings-
alcohol, spiritus, enz.). Spoel met warm water en droog af met behulp van keukenpapier.

 • Gebruik nooit schurende producten (schuurpoeder, staalwol, zwarte zeep), noch bleekmiddelen, waxpro-
ducten voor meubels, reinigingsproducten met sterke basen, sterke zuren of zouten (antikalksteen, zoutzuur, 
ontstoppingsproducten, reiniger voor zilverwerk, enz.).

 • Lijmvlekken moeten onmiddellijk verwijderd worden: vlekken van neopreen of silicone door middel van het 
gepaste oplosmiddel, vinyllijmen met warm water. Resten lijmfilm moeten met aceton verwijderd worden.

 • Sporen van slijtage zijn meer zichtbaar op donkere oppervlakken (microkrasjes). Deze sporen zijn louter vi-
sueel en doen geen afbreuk aan de kwaliteit van het oppervlak. Dit kenmerk moet in acht genomen worden 
naargelang het eindgebruik van het product.

 • Glanzende oppervlakken zijn gevoeliger voor krassen, omdat de structuur ervan glad en effen is. Deze sporen 
zijn visueel en doen geen afbreuk aan de kwaliteit van het oppervlak. Dit kenmerk moet in acht genomen 
worden naargelang het eindgebruik van het product.

 • Door haar zeer uitgesproken en matte structuur kunnen de ribbels van de ROCHE-oppervlaktestructuur in 
combinatie met donkere decoren, veranderen tijdens de levensduur van het paneel. Een glanseffect houdt 
geen kwaliteitsgebrek in van de oppervlaktestructuur. Dit kenmerk moet in acht genomen worden naargelang 
het eindgebruik van het product.

 • De kern van het Compact paneel Monochrom® White wijzigt niet door een groot aantal vlekken (vruchtensap, 
olie, zuurstofrijk water 30 %, aceton, enz.), maar is gevoeliger voor sommige zeer kleurrijke vlekmakers zoals 
wijn, eosine... Er wordt aangeraden deze vlekken onmiddellijk te reinigen. In geval van een hardnekkige vlek, 
kan de rand hersteld worden door te schuren met schuurpapier met fijne korrel en een schuurblok. Polyrey 
test de kern van haar Compact panelen op dezelfde manier als het oppervlak ervan. De kernen hebben echter 
niet dezelfde vereisten op het gebied van weerstand tegen vlekken, conform de norm EN438.

 • Naleving van volgende regels zorgt voor een langere levensduur van het Compact laminaat :

 - Gebruik systematisch een snijplank en een onderzetter.
 - Reinig gemorste vloeistoffen onmiddellijk, voorkom stilstaand water.
 - Voorkom het glijden van schurende voorwerpen.
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1

StoF EN VuIL, 
coNdENSAtIE VAN 
VEttIGE dAMPEN, 
SPorEN VAN zEEP, 

krIJt, PotLood

2

AFzEttINGEN oF 
StrEPEN door wAtEr, 

SPorEN VAN roESt

3

koFFIE, tHEE, 
VrucHtENSAP, 

StrooP

4

VEt, oLIE, 
VINGErAFdrukkEN, 
PotLood (StIFtEN, 
MArkEErStIFtEN, 

PENNEN), SPorEN VAN 
SIGArEttEN, ruBBEr, 

tEEr

5

SPorEN VAN 
wAS (kAArSEN, 
LoSMIddELEN), 
kLEurPotLodEN

6

LIPPENStIFt, 
rEINIGINGSMIddELEN, 

LAkkEN, 
wAXProductEN, 

ALLErLEI PotLodEN

7

MENSELIJk orGANIScH 
MAtErIAAL, dIErLIJk 

oF PLANtAArdIG 
MAtErIAAL (BLoEd, 

urINE, oNtLAStING…)

8

StrEPEN EN krINGEN 
door BEPAALdE 
oPLoSMIddELEN

9

wAtErVErF, 
AFBIJtMIddELEN, 
wAtErVLEkkEN, 
wAtErLIJMEN, 
VINYLLIJMEN

10

VErVEN EN LAkkEN MEt 
SoLVENt, VErFStoFFEN 

EN LIJMEN MEt SoLVENt, 
NEVEL VAN SPuItBuSSEN, 

StEMPELINkt

11

VErVEN, LAkkEN EN LIJMEN 
MEt 2 BEStANddELEN, 

kuNStHArS, BIJVoorBEELd 
PoLYurEtHAAN

12

MAStIEkEN, 
SILIcoNEN, oNdEr
HoudSProductEN 

MEt SILIcoNE

Keukenpapier, zachte doek (droog of vochtig), spons of andere. Wanneer vochtig gereinigd wordt, afdrogen met keukenpapier. Organische oplosmiddelen Onmiddellijk verwijderen met 
water of solventen.

Verwijderen zonder 
water, zonder krassen te 
maken (houten of plastic 
schraper).
Verwijder de silicone.

Belangrijke instructie : 
In het algemeen worden er kringen gevormd bij de reiniging met solventen, met koud water 
wanneer de doeken of zeemvellen vuil zijn. Om aanslag of kringen te vermijden na de reiniging, 
wordt er aangeraden om na het spoelen met warm water en af te drogen met  keukenpapier.

Decoratieve hogedruk laminaat panelen moeten zo regelmatig mogelijk worden gereinigd gedurende het gebruik ervan.
Het gebruik van poetsmiddelen, vooral op basis van wax of silicone, is verboden.

Zeer warm water, propere doek of zeemvel, spons of zachte borstel (bijvoorbeeld nylon borstel), gewone reinigingsproducten vrij van schurende deeltjes, afwasmiddel, wasmiddel 
of zwarte zeep. Drenken in een oplossing of product en laten inwerken volgens de graad van de vlek. Tenslotte afspoelen met zuiver water. Verwijder het reinigingsmiddel volledig 
om de vorming van kringen te voorkomen. Droog het oppervlak af met een volledig propere doek of met keukenpapier. Wissel regelmatig van doek. Ruitenreinigers zijn eveneens 
geschikt.

Organische oplosmiddelen 
(bijvoorbeeld aceton, 
spiritus, benzine, 
perchloorethyleen, 
methyl, ethylketon, white 
spirit, enz.)

Reiniging uitsluitend 
mogelijk vóór de verharding. 
Onmiddellijk verwijderen met 
water of solventen.

Verwijder de silicone 
mechanisch zonder kras-
sen te maken (houten en 
plastic schraper).
Verwijder de 
siliconenwas met een 
specifiek oplosmiddel 
(bijvoorbeeld white spi-
rit) en was daarna met 
een reinigingsmiddel in 
warm water.

Verwijder de resten 
van was en paraffine 
mechanisch. Let erop dat 
u geen krassen maakt. 
Gebruik een houten of 
plastic schraper.

Gebruik eventueel 
ontsmettingsproduct.
De reiniging met 
stoom of met een 
hogedrukreiniger is 
mogelijk.
Desinfecteren volgens 
opgelegde voorschriften.

Water of organische 
oplosmiddelen.

Voor het verwijderen van vlekken gemaakt tijdens het gebruik 
van lijmen en lakken, raadpleeg de fabrikant van het product 
voor het best geschikte product hiervoor.Organische oplosmiddelen (bijvoorbeeld aceton, spiritus, benzine, perchloorethyleen, 

methyl, ethylketon, white spirit, nagellakremover).

Gebruik, voor een regelmatige reiniging, nooit sterke schuurmiddelen (schuurpoeder, staalwol) of polijstmiddelen, waxmiddelen, reinigingsmiddelen voor meubels 
of bleekmiddelen. Gebruik geen enkel reinigingsmiddel dat sterke basen, sterke zuren of zouten bevat (bijvoorbeeld antikalkmiddel op basis van mierenzuur en sulfonamide, 
ontstoppingsmiddelen, zoutzuur, reiniger voor zilverwerk of leidingontstopper).

Laat ofwel een vloeibaar wasmiddel ofwel een bereide oplossing van waspoeder en water een nacht inwerken. Vloeibare reinigingsmiddelen, lichte 
polijstmiddelen of milde bleekmiddelen moeten met voorzichtigheid gebruikt worden en slechts af en toe. Bij glanzende oppervlaktestructuren 
moeten enkele voorzorgsmaatregelen nageleefd worden (zie pagina 43).

Laat weken met behulp van water, solventen of afbijtmiddelen, 
vervolgens de gevormde film losmaken en verwijderen.

Geen reiniging meer mogelijk 
na verharding.

Verwijder de silicone 
mechanisch zonder 
krassen te maken 
(houten en plastic 
schraper).
Verwijder de 
siliconenwas met een 
specifiek oplosmiddel 
(bijvoorbeeld white 
spirit) en was daarna 
met een reinigingsmiddel 
in warm water.

Gebruik, om hardnekkige 
kalkresten te vermijden, 
een product op basis van 
een zwak zuur (azijnzuur 
type huishoudelijk 
azijn, citroenzuur of 
amidosulfonzuur verdund 
tot 10 %).

Graffiti kan worden 
verwijderd door middel van 
een geschikt oplosmiddel 
(een voorafgaande test 
wordt aangeraden).

Leef, bij een reiniging met gevaarlijke producten, de preventievoorschriften tegen ongevallen na : open vensters, uit de buurt van een warmtebron, gebruik handschoenen 
en een veiligheidsbril.
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StoF EN VuIL, 
coNdENSAtIE VAN 
VEttIGE dAMPEN, 
SPorEN VAN zEEP, 

krIJt, PotLood

2

AFzEttINGEN oF 
StrEPEN door wAtEr, 

SPorEN VAN roESt

3

koFFIE, tHEE, 
VrucHtENSAP, 

StrooP

4

VEt, oLIE, 
VINGErAFdrukkEN, 
PotLood (StIFtEN, 
MArkEErStIFtEN, 

PENNEN), SPorEN VAN 
SIGArEttEN, ruBBEr, 

tEEr

5

SPorEN VAN 
wAS (kAArSEN, 
LoSMIddELEN), 
kLEurPotLodEN

6

LIPPENStIFt, 
rEINIGINGSMIddELEN, 

LAkkEN, 
wAXProductEN, 

ALLErLEI PotLodEN

7

MENSELIJk orGANIScH 
MAtErIAAL, dIErLIJk 

oF PLANtAArdIG 
MAtErIAAL (BLoEd, 

urINE, oNtLAStING…)

8

StrEPEN EN krINGEN 
door BEPAALdE 
oPLoSMIddELEN

9

wAtErVErF, 
AFBIJtMIddELEN, 
wAtErVLEkkEN, 
wAtErLIJMEN, 
VINYLLIJMEN

10

VErVEN EN LAkkEN MEt 
SoLVENt, VErFStoFFEN 

EN LIJMEN MEt SoLVENt, 
NEVEL VAN SPuItBuSSEN, 

StEMPELINkt

11

VErVEN, LAkkEN EN LIJMEN 
MEt 2 BEStANddELEN, 

kuNStHArS, BIJVoorBEELd 
PoLYurEtHAAN

12

MAStIEkEN, 
SILIcoNEN, oNdEr
HoudSProductEN 

MEt SILIcoNE

Keukenpapier, zachte doek (droog of vochtig), spons of andere. Wanneer vochtig gereinigd wordt, afdrogen met keukenpapier. Organische oplosmiddelen Onmiddellijk verwijderen met 
water of solventen.

Verwijderen zonder 
water, zonder krassen te 
maken (houten of plastic 
schraper).
Verwijder de silicone.

Belangrijke instructie : 
In het algemeen worden er kringen gevormd bij de reiniging met solventen, met koud water 
wanneer de doeken of zeemvellen vuil zijn. Om aanslag of kringen te vermijden na de reiniging, 
wordt er aangeraden om na het spoelen met warm water en af te drogen met  keukenpapier.

Decoratieve hogedruk laminaat panelen moeten zo regelmatig mogelijk worden gereinigd gedurende het gebruik ervan.
Het gebruik van poetsmiddelen, vooral op basis van wax of silicone, is verboden.

Zeer warm water, propere doek of zeemvel, spons of zachte borstel (bijvoorbeeld nylon borstel), gewone reinigingsproducten vrij van schurende deeltjes, afwasmiddel, wasmiddel 
of zwarte zeep. Drenken in een oplossing of product en laten inwerken volgens de graad van de vlek. Tenslotte afspoelen met zuiver water. Verwijder het reinigingsmiddel volledig 
om de vorming van kringen te voorkomen. Droog het oppervlak af met een volledig propere doek of met keukenpapier. Wissel regelmatig van doek. Ruitenreinigers zijn eveneens 
geschikt.

Organische oplosmiddelen 
(bijvoorbeeld aceton, 
spiritus, benzine, 
perchloorethyleen, 
methyl, ethylketon, white 
spirit, enz.)

Reiniging uitsluitend 
mogelijk vóór de verharding. 
Onmiddellijk verwijderen met 
water of solventen.

Verwijder de silicone 
mechanisch zonder kras-
sen te maken (houten en 
plastic schraper).
Verwijder de 
siliconenwas met een 
specifiek oplosmiddel 
(bijvoorbeeld white spi-
rit) en was daarna met 
een reinigingsmiddel in 
warm water.

Verwijder de resten 
van was en paraffine 
mechanisch. Let erop dat 
u geen krassen maakt. 
Gebruik een houten of 
plastic schraper.

Gebruik eventueel 
ontsmettingsproduct.
De reiniging met 
stoom of met een 
hogedrukreiniger is 
mogelijk.
Desinfecteren volgens 
opgelegde voorschriften.

Water of organische 
oplosmiddelen.

Voor het verwijderen van vlekken gemaakt tijdens het gebruik 
van lijmen en lakken, raadpleeg de fabrikant van het product 
voor het best geschikte product hiervoor.Organische oplosmiddelen (bijvoorbeeld aceton, spiritus, benzine, perchloorethyleen, 

methyl, ethylketon, white spirit, nagellakremover).

Gebruik, voor een regelmatige reiniging, nooit sterke schuurmiddelen (schuurpoeder, staalwol) of polijstmiddelen, waxmiddelen, reinigingsmiddelen voor meubels 
of bleekmiddelen. Gebruik geen enkel reinigingsmiddel dat sterke basen, sterke zuren of zouten bevat (bijvoorbeeld antikalkmiddel op basis van mierenzuur en sulfonamide, 
ontstoppingsmiddelen, zoutzuur, reiniger voor zilverwerk of leidingontstopper).

Laat ofwel een vloeibaar wasmiddel ofwel een bereide oplossing van waspoeder en water een nacht inwerken. Vloeibare reinigingsmiddelen, lichte 
polijstmiddelen of milde bleekmiddelen moeten met voorzichtigheid gebruikt worden en slechts af en toe. Bij glanzende oppervlaktestructuren 
moeten enkele voorzorgsmaatregelen nageleefd worden (zie pagina 43).

Laat weken met behulp van water, solventen of afbijtmiddelen, 
vervolgens de gevormde film losmaken en verwijderen.

Geen reiniging meer mogelijk 
na verharding.

Verwijder de silicone 
mechanisch zonder 
krassen te maken 
(houten en plastic 
schraper).
Verwijder de 
siliconenwas met een 
specifiek oplosmiddel 
(bijvoorbeeld white 
spirit) en was daarna 
met een reinigingsmiddel 
in warm water.

Gebruik, om hardnekkige 
kalkresten te vermijden, 
een product op basis van 
een zwak zuur (azijnzuur 
type huishoudelijk 
azijn, citroenzuur of 
amidosulfonzuur verdund 
tot 10 %).

Graffiti kan worden 
verwijderd door middel van 
een geschikt oplosmiddel 
(een voorafgaande test 
wordt aangeraden).

Leef, bij een reiniging met gevaarlijke producten, de preventievoorschriften tegen ongevallen na : open vensters, uit de buurt van een warmtebron, gebruik handschoenen 
en een veiligheidsbril.
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This company
certified its chain

control.
www.pefc.org

FR
Pour recevoir des échantillons
Tél. : +33 (0) 5 53 73 56 89
polyrey.france@polyrey.com

UK
To receive samples
Tel. : +44 (0) 1923 202700
polyrey.uk@polyrey.com

DE
Um Muster zu erhalten
Tel. : +49 (0)211 90 17 40
polyrey.deutschland@polyrey.com

NL
Om stalen te ontvangen
Tel. : +31 (0)20 708 31 31
polyrey.benelux@polyrey.com

BE
Stalen / Echantillons
Tel. : +32 (0)2 753 09 09
polyrey.benelux@polyrey.com

ES
Para recibir muestras
Tel. : +34 935 702 180
polyrey.iberica@polyrey.com

PT
Para receber amostras
Tel. : +34 935 702 180
polyrey.iberica@polyrey.com

 IT
Per ricevere dei campioni
Tel. : +33 (0)5 53 73 56 87
polyrey.export@polyrey.com

Export – Other Countries
To receive samples
Tel. : +33 (0)5 53 73 56 88
polyrey.export@polyrey.com
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