
 

Voordelen van M-Wall® Protect
• Unieke PET-G samenstelling
• Hoogste brandcertificering B-s1,d0
• Antibacterieel
• 100% recyclebaar  
• Hoge chemische bestendigheid
• Krasvast
• Matte oppervlakte structuur
• Thermisch buigen van hoeken mogelijk
• Direct uit voorraad leverbaar

 

Toepassingsgebieden
• HACCP faciliteiten
• Ziekenhuizen
• Laboratoria
• Cleanrooms
• Farmaceutische industrie
• Privé klinieken
• Verzorgingstehuizen
• Kantoren
• Hotels
• Scholen
• Distributie centra
• Winkels
• Vliegvelden
• Musea
• Sociale huisvesting
• Sport faciliteiten

Statement
M-Wall® Protect is een innovatieve, efficiënte en kostenbesparende 
wandbeschermingsoplossing.
M-Wall® Protect is de eerste PET-G wandbescherming welke vrij is 
van BPA (Bisphenol A), met een hoge chemische bestendigheid en 
een natuurlijk uitstraling.

De wandbescherming voldoet aan de nieuwste Europese 
brandclassificatie B-s1,d0 en aan de strenge eisen binnen de 
HACCP normen.
M-Wall® Protect is 100 % Recyclebaar en door zijn hoge brand-
klasse is de M-Wall® Protect tevens geschikt voor toepassingen in 
evacuatiegebieden in openbare gebouwen, zoals luchthavens, 
ziekenhuizen, scholen, musea en hotels.

Voor toepassingen in cleanrooms en gecertificeerde ruimten 
kunnen diverse details d.m.v. thermische behandelingen 
gedetailleerd worden, waardoor een aaneengesloten oppervlak 
ontstaat.

De wandbescherming beschikt over een zeer fijne oppervlakte-
structuur, waardoor deze eenvoudig te reinigen is. M-Wall® Protect 
draagt bij aan een blijvend mooie uitstraling van een gebouw en 
verlaagd onderhoudskosten aan wanden.



Specifications Kleuren impressie

2mm
3000 x 1250 mm
Zeer fijn embossed 

Dikte
Lengte x Breedte
Oppervlaktestructuur

Eigenschappen
Dikte
Afmetingen
Dichtheid
Brandwerendheid
Trekvastheid
Uitzettingscoëfficiënt
FDA
Chemische bestendigheid
Recyclebaar

Testmethode
EN 428
EN 482
ISO 1183
EN 13501-1
ISO 527
ISO 11359-2
21.CFR.177.1315

Waarde
2 mm
3000 x 1250 x 2 mm
1,27 gr/cm3

B-s1,d0
53 MPa
0,05 mm/mk
Conform
Uitstekend
100%

Afmetingen

Technische gegevens
18.0103 Pearl White 18.7501 Sand18.0110 Off-White

18.5855 Harmony 18.2327 Moss18.7752 Ochre

18.2188 Ink 18.0093 Sparrow19.0304 Aqua Marine
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* De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de originele tinten


