INFORMATION

TRESPA Meteon
PRODUKT INFO
TRESPA finns i 3 olika varianter METEON, för fasader, VIRUTON för interiör
och ATHLON för möbler etc.
Trespa Meteon är en hög kvalitativ fasadplatta som är underhållsfri. Plattan baserad på ett härdadplast/träfiberkompositmaterial som gör skivan extremt slitstark. Den är framställt under högt tryck & hög temperatur. Materialet är
ca 2,5 cm tjockt och pressas sedan ihop till en stabil platta.. Med hjälp av en speciell teknik får plattorna ett infärgat
dekorativt ytskikt.
Meteon finns i 6,8,10 & 13 mm tjocklek, 6&8mm till fasader, 10&13mm kan man använda till ex balkonger, väggar mm
Skivorna kan fås med en FR-kärna (Fire resistant=brandkärna)
Man kan få skivorna enkelsidigt eller dubbelsidigt färgade. Ytan kan fås i 3 olika varianter Satin, Gloss och Rock.
Många olika färger, ytskikt som standard, men man kan specialbeställa nästan alla färger och ev tryck.

FAKTA
Tillverkas av:
Tjocklekar :
Färger :
Yta:
Min kvantitet :
Lev tid:
Expansion:
Dimensioner på skivorna :
Temp område :
Brand:

TRESPA Holland
6,8,10 & 13 mm
Standarfärger och gloss enligt färgkartor. Alla färger enligt ”NCS” eller ”RAL” går
att beställa. Enkelsidigt är standard med dubbelsidigt gå att beställa.
4 olika strukturer, Satin, Super matt, Gloss och Rock (Gloss min 10mm)
1 skiva
ca 4 veckor
0,024 mm/m/°C
1860x2550, 1530x3050, 1860x3650 mm
från -50grC till +80grC
Brandklass standard kärna : D-s2-d0
Brandklass FR kärna : B-s2-do (6mm)
Brandklass FR kärna : B-s1-d0 (8,10,13mm)

MONTERING / HANTERING

Skivorna skall monteras med ett mellanrum på 6mm. Skivorna kan monteras med synliga skruv/popnit, limmas upp
eller med dolt montage dock måste skivorna vid dolt montage vara min 10mm tjocka, c/c på reglarna skall som
standard vara 450-600mm. Det finns också ett clips, som man kan använda för att montera materialet på ”klink”.
Materialet hanteras med vanliga verktyg för trä. Man kan spåra i materialet för att göra olika mönster etc.
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