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KLEUR

Een vriendelijk, duurzaam dek
van planken uit houtcomposiet

AGSERV

3e generatie
composiet

45% kunststof

52% loofhoutstof

uitgebreid getest

Envirodeck is houtcomposiet profielstrokenbekleding voor de professionele
sector. Het wordt geleverd als terras- en steigerplank in holle, volle en in gesloten
uitvoering.
state of the art
extrusieproces

maatwerk
mogelijk

eenvoudige
montage

verzekerde
garantie

Hout-kunststof-composiet combineert de natuurlijke uitstraling van hout met
de voordelen van een moderne kunststof. Envirodeck is niet milieubelastend
doordat er geen chemicaliën zoals verduurzamingsmiddelen worden gebruikt.
Door het gebruik van gerecyclede grondstoffen wordt ongewenste boskap
voorkomen. Envirodeck is onderhoudsarm, weerbestendig, kleurecht en het
splintert niet.

antislip

weerbestendig

fraaie kleuren

geen
vochtopname

beperkte
uitzetting

natuurlijke
uitstraling

splintervrij

hoge
slijtvastheid

kleurecht

lichtgewicht

extreme
levensduur

UV resistent

De unieke receptuur van Envirodeck is verantwoordelijk voor de
onderscheidende producteigenschappen ten opzichte van andere composieten
op basis van bijvoorbeeld naaldhout, PVC of bamboe.
Omdat hout en bamboe voordelige grondstoffen zijn voor de productie van
composiet, worden deze vaak in grotere verhoudingen in het product verwerkt,
waardoor het ook meer kenmerken van deze grondstoffen overneemt, zoals
houtrot en aantasting door mossen, insecten en bacteriën.
Envirodeck bestaat voor 52% uit loofhout, waardoor het met recht een
houtcomposiet genoemd mag worden.
Envirodeck bevat verder 45% HDPE kunststof, wat wordt aangevuld met
hoogwaardige procesadditieven. Deze met zorg samengestelde receptuur zorgt
ervoor dat het hout volledig wordt ingekapseld door de kunststof. Dit is met een
lager aandeel kunststof niet mogelijk.
Daarom is Envirodeck een houtcomposiet van onderscheidende kwaliteit.
De kernwaarden van Envirodeck zijn dan ook duurzaam, milieuvriendelijk, veilig,
vooruitstrevend en innovatief.
Envirodeck is uitgebreid getest door SHR, TNO en Efectis, testrapporten zijn op
aanvraag beschikbaar.
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grafitti proof

onderhoudsarm

zelfreinigend

hoge
brandklasse
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ENVIRODECK
IS

GROEN

Envirodeck is een houtcomposiet voor de
professionele sector. Haar onderscheidende
materiaalsamenstelling is verantwoordelijk voor de
hoogwaardige kwalteit en de natuurlijke uitstraling van
het product.
Envirodeck wordt geproduceerd uit in HDPE kunststof
ingekapseld loofhoutstof. Om aan de hoogste
duurzaamheidscriteria te voldoen worden gerecyclede
grondstoffen in combinatie met hoogwaardige
procesadditieven gebruikt.
Alle grondstoffen zijn van gerecyclede oorsprong
waarmee de uitgangspunten van het Cradle-to-Cradle
principe gerespecteerd worden. Het eindproduct is
100% Formaldehyde, PVC, CCA, HCB en PAK vrij.
Envirodeck is duurzaam, het voldoet aan alle
overheidscriteria voor Duurzaam inkopen.
Het is met duurzaamheids Klasse 1 gecertificeerd,
duurzamer dan Azobé (Klasse 2).
Envirodeck is slijtvast, het heeft een hogere
slijtvastheid dan Bilinga en Bankirai.
Envirodeck heeft een beperkte uitzetting,
bij een temperatuurverschil tussen -20C° en +20C° zet
Envirodeck slechts 2mm per lpm uit.

ENVIRODECK
IS
Envirodeck is eenvoudig te monteren met het
geoptimaliseerde Dacromet verzinkte RVS clipsysteem,
welke tevens geschikt zijn voor montage op een
hardhouten onderconstructie.
Speciale T-clips zijn beschikbaar voor het uitneembaar
maken van bepaalde delen,
Envirodeck is lichtgewicht, het weegt 22 tot 25
kg per m2 voor een complete vlonder inclusief
onderconstructie.
Envirodeck is in een gesloten uitvoering toe te passen
d.m.v. flexibele voegdichting middels een UV-resistent
rubberprofiel.
Envirodeck wordt standaard geleverd met 2 jaar
garantie, optioneel kan 10 jaar verzekerde garantie
worden afgegeven.
Envirodeck wordt standaard gemonteerd op Regupol
rubbergranulaat vloerdragers om de hemelwaterafvoer
te waarborgen, contactgeluid te reduceren en ter
bescherming van het dakmembraan.
Envirodeck kan ook geleverd worden in combinatie
met Buzon in hoogte verstelbare vloerdragers ten
behoeve van de realisatie van levensloopbestendige
vloeren.
Envirodeck is bewerkbaar als hout, men heeft dus geen
speciale gereedschappen nodig.

EENVOUDIG
TE MONTEREN

ENVIRODECK
IS

VEILIG

Envirodeck is een vloersysteem uitermate geschikt
voor toepassing op hoogte en in vluchtwegen.
Vluchtwegen en vloeren op hoogte moeten te allen
tijde bruikbaar blijven en er mag zich niet te snel brand
ontwikkelen.
Toegepaste materialen moeten daarom zonder
uitzondering voldoen aan de hoogste eisen inzake de
bijdrage tot brandvoortplanting, druppelvorming en
rookproductie.
Envirodeck heeft een zeer hoge brandklasse tot Cfl en
vertoont geen druppelgedrag bij brand.
Envirodeck is waterdoorlatend waardoor plassen
worden voorkomen.
Envirodeck is schimmel- en rotvrij. Dit is belangrijk
wanneer hygiëne van belang is, zoals bij toepassingen
in medische instellingen.
Envirodeck heeft een antislipwaarde van 0,58 tot 0,73.
Voor zorg- en seniorencomplexen is 0,50 tot 0,90 het
optimale niveau waarbij het valrisico beperkt en de
letselschade beheersbaar is. De stroefheid voldoet aan
SPC 00216.
De antislipwaarde is middels een optionele nano
antislip toplaag tot R13 te verhogen.
Envirodeck voldoet aan de “Qualitäts- und
Prüfbestimmungen für Terrassendecks”.
Envirodeck voldoet aan het Bouwbesluit en mag in
GWW projecten Risicoklasse 1 t/m 4 worden toegepast.

Envirodeck is geluiddempend, comfortabel en
onderhoudsarm, vuil en alg hechten niet.
Met een theoretische levensduur van meer dan 50 jaar
kan men er een levenlang van genieten.
Envirodeck is leverbaar in vier sprekende kleuren
en is kleurecht. Het vergrijst niet en is UV-resistent.
Na 10 jaar buitenexpositie bedraagt de Delta EAB
minder dan 5. Maatwerk en andere kleuren zijn, onder
voorwaarden, mogelijk.
Envirodeck kan worden toegepast bij het opplussen
en drempelvrij maken van galerij- en balkonvloeren,
maar ook als dakterras en voor de aanleg van
buitenterrassen.
Envirodeck is chloor- en zeewaterbestendig en
daardoor ook zeer geschikt voor toepassing als
steigerdek in jachthavens en als zonnedek rond
zwembaden en jacuzzi’s.
Envirodeck planken kunnen - na montage van het dek worden voorzien van een extra antislip toplaag op basis
van nanotechnologie (silanen met UV-additieven),
o.a. voor toepassing op hellingbanen en loopbruggen.
Met ingemengde glasparels kan zelfs een
antislipwaarde tot R13 worden bereikt.
Envirodeck’s unieke materiaalstructuur, kleur en
natuurlijke uitstraling blijven na de nano antislip
behandeling behouden, evenals het zelfreinigende
karakter.
Het antislip systeem voldoet aan DIN-51097,
DIN-51130 en EN-13895. Het wordt geleverd inclusief
een stroefheidsmeting voor en na applicatie.

ENVIRODECK
IS

GEBRUIKS
VRIENDELIJK

CASE STUDY #1 KOP VAN LOMBOK UTRECHT

Locatie: Nieuwbouw complex Buenos
Aires in de wijk Lombok in Utrecht. Het
complex omvat 84 appartementen, een
gemeenschappelijk dakterras, 2400m2
winkelruimte en een ondergrondse
parkeergarage
Traject: september 2012 - juni 2014
Architect: Architectenbureau Marlies
Rohmer
Materialen: 2.000 m2 Envirodeck Solid
Deck in Cedarbruin en Antracietgrijs
ten behoeve van de galerijen,
looppaden, binnentuin en dakterras

JE GOED KIJKT,
“ALS
KUN JE DE

”

HOUTSTOFDEELTJES ZIEN.
Bewoner nieuwbouw complex
Buenos Aires

Het ontwerp voor het woongedeelte van
het complex Buenos Aires omvat een
hecht netwerk van trappen, galerijen
en looppaden, waardoor een prachtige
structuur ontstaat. Het dakterras, de
galerijen en de begane grond-vloer zijn
ontworpen om interactie tussen de
bewoners te stimuleren.
Bij de keuze voor Envirodeck, zijn met
name het blijvend antislip vermogen
en de onderhoudsvriendelijkheid van
doorslaggevend belang geweest.
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VLOEREN
“ENVIRODECK
PASTEN BETER DAN

HARDHOUT DOORDAT HET
MATERIAAL AMPER LAST
HEEFT VAN GLADHEID EN
ALGVORMING.

”

Marlies Rohmer, architect
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CASE STUDY #2 CONO KAASMAKERIJ MIDDENBEEMSTER

Locatie: De nieuwste kaasmakerij
van CONO kaasmakers staat in de
Beemsterpolder, welke sinds 1999 op de
Werelderfgoedlijst van Unesco staat
Traject: augustus 2012 - oktober 2014
Architect: Bastiaan Jongerius Architecten
Materialen: 1.320 m2 Envirodeck Classic
Deck in Koffiebruin rondom het
fabrieksgebouw en op het dakterras
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GEBOUW IS
“HET
ONTWORPEN ALS HET

DUURZAAMSTE GEBOUW
VAN NEDERLAND.
ENVIRODECK SLUIT DAARBIJ
NAADLOOS AAN.

”

Wim Betten, Directeur
Operations CONO Kaasmakers

CONO Kaasmakers hebben een
nieuwe kaasmakerij laten bouwen in de
Beemsterpolder. De kaasmakerij werd
dan ook afgestemd op het karakter van
het landschap. Belangrijk uitgangspunt
was om een uitzonderlijk groen gebouw
te realiseren, klimaatneutraal en CO2neutraal. Er wordt gebruik gemaakt
van energie opgewekt uit wind, zon en
water. De keuze voor Envirodeck lag
voor de hand door het in hoge mate
gerecyclede karakter en de uitzonderlijke
duurzaamheid van het materiaal. Het
ontwerp werd bekroond met de ARC14
Architectuur Award.

DE COLONNADE
“BIJ
RONDOM HET GEBOUW

HEBBEN WE GEKOZEN
VOOR ENVIRODECK, DAT
GEEFT PRECIES WAT WE
WILDEN : SCHAAL, MAAT,
PERSPECTIEF.

”

Bastiaan Jongerius, architect
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CASE STUDY #3 DR. WILLEM DREESWEG AMSTELVEEN

CASE STUDY #4 DIAKONESSENZIEKENHUIS UTRECHT

IS
“ENVIRODECK
DE WPC

SOLIDE
“HET
MATERIAAL

(WOOD POLYMER
COMPOSITE)
WAARBIJ ALLES
KLOPT.

GEEFT EEN
MEERWAARDE
AAN HET
COMPLEX.

”

”

Jos Voorn,
productspecialist Stiho

Chris de Boer,
Directeur Mercuur Bouw

Locatie: Amstelveen
Traject: 2012 - 2014
Materialen: 700 m2
Envirodeck, Solid Deck in
Cedarbruin op de
galerijvloeren en balkons

Om de galerijen en balkons van de 154
huurwoningen van de seniorenflat uit 1989
levensloopbestendig te maken, werden de
oorspronkelijke betonnen galerijvloeren
opgehoogd met modern, fris Envirodeck uit de
serie Solid in Cedarbruin.
De bewoners weten de betere toegankelijkheid
te waarderen en hebben een verhoogd
veiligheidsgevoel dankzij het antislip karakter van
het materiaal.

Locatie: Utrecht
Traject: 2010 - 2017
Materialen: 350 m2
Envirodeck, Marine Deck
in maatwerk kleur lichtgrijs
t.b.v. de binnentuin
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Het Diakonessenziekenhuis in Utrecht is aan
een ingrijpend renovatietraject bezig, dat loopt
tot 2017. Op het binnenterras, dat vanaf de
IC-afdeling wordt bereikt, werden Envirodeck
maatwerk dekplanken uit de serie Marine in een
speciale lichte grijze tint toegepast. De binnentuin
oogt hierdoor rustig en sereen.
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OPEN UITVOERING

GESLOTEN UITVOERING

Marine Deck Cedarbruin

Marine Deck Cedarbruin

Willemstad 2009
Curacao Habitat Resort
Hotel Coral Estate
800 m2 steigers & terrassen

Amersfoort 2012
de Bron Vathorst
24 appartementen
450 m2 galerijen & balkons

Marine Deck Antracietgrijs

Marine Deck Antracietgrijs

Woerden 2010
Waterrijk 79 appartementen
450 m2 galerijen

Classic Deck Naturelbruin
Breda, Zwolle, Tilburg &
Nijmegen 2011-2013
La Place restaurants
> 1.000 m2 terrassen

Classic Deck Koffiebruin
Goirle 2011
Frankische Driehoek
7 parkwoningen
150 m2 balkons

Solid Deck Cedarbruin
Kerkrade 2012
Theaterpassage
101 flatwoningen
700 m2 galerijen

Solid Deck Antracietgrijs
De Veenhoop 2008
uitbreiding jachthaven
300 m2 nieuwe vingerpieren

Dordrecht 2011
Nassaulocatie Kristal
70 appartementen
500 m2 balkons

MIDDELBURG

CALLA FERRERA

ROTTERDAM

VLIELAND

Classic Deck Naturelbruin
Rotterdam 2012
hockeyvereniging Leonidas
900 m2 galerijen, veranda’s &
gevelbekleding

Classic Deck Koffiebruin
Zutphen 2014
24 appartementen
vrijdragende constructie
350 m2 balkons

Solid Deck Cedarbruin
Wijhe 2012
Julianalaan
Passiefhuis appartementen
500 m2 galerijen (special)

Marine Deck Naturelbruin
Vlieland 2007
revitalisering Waddenhaven
4.500 m2 steigerdekken

ALKMAAR

OUDERKERK A/D AMSTEL

DUIVENDRECHT
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KENMERKEN ENVIRODECK

ENVIRODECK

SPECIFICATIES
& ASSORTIMENT

o

Brandveilig, ook toe te passen voor

o

Robuust maar lichtgewicht

o

Duurzaam (klasse 1), duurzamer als Azobé

o

Slijtvaster dan Bankirai en Billinga

o

Antislip tussen 0,58 en 0,73 dus ideaal voor

o

Lage uitzettingscoëfficiënt

o

Kleurvast (vergrijst niet)

o

Gecertificeerd middels Nederlandse (EU)

o

Voldoet aan de Qualitäts- und
Prüfbestimmungen für Terrassendecks

vluchtwegen

(compleet systeem vanaf 22 kg/m2)

toepassing in de zorg en seniorencomplexen

testrapporten

CEN/TS 15534, 1-3; 2006

o

Beheersbare installatiekosten door

o

Onderhoudsarm

o

Verschillende types, kleuren en
lengtes leverbaar (in massieve en in hol

geoptimaliseerd Dacromet verzinkt RVS
clipsysteem

versterkte uitvoering)

MONTAGE

De Envirodeck steiger- en terrasplanken uit de
serie Classic worden met RVS clips (verdekt) op een
onderframe van fundatieprofielen gemonteerd.
De Solid planken worden traditioneel gemonteerd
(een verdekt montagesysteem is momenteel in
ontwikkeling).

ANTISLIP

Het loopvlak van Envirodeck beschikt standaard over
een antislip weerstand gelijk aan nieuwe Bankirai
vloerdelen. In tegenstelling tot hardhout is het antislip
vermogen van Envirodeck blijvend en neemt bij
vochtige omstandigheden toe.
Extra antislip; transparante antislip
oppervlaktebehandeling (voor hellingbanen zoals bijv.
loop- en fietsbruggen) op basis van nanotechnologie
geschikt voor alle planktypes. Antislipweerstand
(met ingemengde, speciaal geharde transparante
kaliumsilicaat glasparels) oplopend van R10 tot R13.

OPTIONELE DEKOPLOSSINGEN

Gesloten deck met flexibele voegdichting; mogelijk
met alle planken uit de serie Classic en Solid.
Een UV-bestendig rubberprofiel kan eenvoudig in de
groef van de planken op de clips worden geplaatst.

TOEPASSINGEN
o
o
o
o
o

o

Galerijen en balkons
Renovatieprojecten
Rond zwembaden, jacuzzi’s en saunaprojecten
Maritieme en industriële toepassingen
Verhoogd deck; duurzaam opplussysteem
voor (dak)terras, galerij en balkon voor het
levensloopbestendig maken van de
woningvoorraad
Vluchtwegen; het Solid deck heeft een hoge
brandklasse waardoor deze uitermate geschikt
is voor toepassing in vluchtwegen

MATERIAAL

De hout-kunststof composiet bestaat uit 52%
loofhoutstof en 45% HDPE kunststof en wordt
beschermd door hoogwaardige procesadditieven die
zijn ingekapseld in de HDPE-laag.
Voor de productie van Envirodeck worden uitsluitend
gerecyclede grondstoffen en additieven van organische,
c.q. natuurlijke oorsprong gebruikt.

FABRICAGEMETHODE
Extrusie.

OPPERVLAKTEBEHANDELING
In de massa gekleurd.

OPPERVLAKTESTRUCTUUR

Houtstructuur en/of geprofileerd.
Het materiaal is ongeborsteld en ongeschuurd
om de inkapseling van de houtdeeltjes niet te 		
verstoren.

KLEUR

Envirodeck is leverbaar in vier kleuren
o
Naturelbruin
o
Cedarbruin
o
Koffiebruin
o
Antracietgrijs
Andere kleuren op projectbasis mogelijk.

GARANTIE

Envirodeck wordt standaard geleverd met 2 jaar
garantie. Optioneel is 10 jaar verzekerde garantie
mogelijk.

ASSORTIMENT
ENVIRODECK SERIE CLASSIC DECK

ENVIRODECK SERIE SOLID DECK

Holle opengewerkte plank, 2-zijdig geprofileerd.
Aan 1 zijde een fijne loopvlakprofilering met 26 groeven,
aan de andere zijde een vlakke houtnerfstructuur zonder groeven,
2-zijdig toe te passen, montage d.m.v. clipsysteem.

Massieve plank, 2-zijdig geprofileerd.
Aan 1 zijde een grove loopvlakprofilering met 9 groeven,
aan de andere zijde een houtnerfstructuur zonder groeven,
2-zijdig toe te passen, traditionele montage.
(een verdekt montagesysteem is momenteel in ontwikkeling).

kleur

afmeting

gewicht p.s.

kg/m1

brandklasse

kleur

afmeting

gewicht p.s.

kg/m1

brandklasse

naturelbruin

25 x 150 x 4880mm

12,45 kg

2,55 kg

Dfl- s1-d0

naturelbruin

19 x 140 x 4880mm

15,38 kg

3,15 kg

Cfl- s1-d0

cedarbruin

25 x 150 x 4880mm

12,45 kg

2,55 kg

Dfl- s1-d0

cedarbruin

19 x 140 x 4880mm

15,38 kg

3,15 kg

Cfl- s1-d0

koffiebruin

25 x 150 x 4880mm

12,45 kg

2,55 kg

Dfl- s1-d0

koffiebruin

19 x 140 x 4880mm

15,38 kg

3,15 kg

Cfl- s1-d0

antracietgrijs

25 x 150 x 4880mm

12,45 kg

2,55 kg

Dfl- s1-d0

antracietgrijs

19 x 140 x 4880mm

15,38 kg

3,15 kg

Cfl- s1-d0

Classic naturelbruin

Classic cedarbruin

Classic koffiebruin Classic antracietgrijs

ENVIRODECK NANO ANTISLIP

Optionele antislip laag op basis van nanotechnologie, geleverd incl.
stroefheidsmeting voor en na montage. De antislip laag wordt na installatie van het
dek aangebracht, dit kan op ieder type plank. Bijzonder geschikt voor toepassingen
waar een hoog antislip vermogen noodzakelijk is zoals bij hellingbanen en op fietsen loopbruggen.
Vanwege het verhoogde valrisico wordt deze laag niet aanbevolen voor zorg- en
seniorencomplexen. Voldoet aan DIN-51097, DIN-51130, EN-13895 alsmede aan de
eisen van HACCP en ARBO.

Solid naturelbruin

Solid cedarbruin

Solid koffiebruin

Solid antracietgrijs

MAATWERK OPTIES

Lengtes; vanaf 2.000 m1 bestaat de mogelijkheid om Envirodeck, in volle
verpakkingseenheden, op maat te laten produceren. Handelslengtes kunnen, tegen
een toeslag, op lengte gezaagd worden.

FUNDATIE

Indien voor een hardhouten onderconstructie, in plaats van Envirodeck
fundatieprofielen gekozen wordt, dan is het noodzakelijk dat er een torsiearme
hardhoutsoort wordt gebruikt. Gebruik van minder edele houtsoorten zoals
(gewolmaniseerd) grenen of vurenhout is niet toegestaan. Met name bij een
gesloten dek verdient dit extra aandacht.

BELASTBAARHEID
Classic naturelbruin
24

Solid cedarbruin

Classic koffiebruin

Solid antracietgrijs

Bij residentiële toepassingen tot 2,5 kN/m2 mag de max. vrije overspanning van
de planken 340 mm bedragen, bij publieke toepassingen tot 5 kN/m2 bedraagt
de max. vrije overspanning 240 mm. Diagonalen op aanvraag in overleg
afhankelijk van de situatie ter plaatse.

25

HULPPROFIELEN
FUNDATIEPROFIEL (vervangen door aluminium profielen, vraag info)
Hol opengewerkt profiel met verstijvingsrug. Een extra fundatieprofiel onder de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kopse planknaden is noodzakelijk.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kleur
afmeting
gewicht p.s. kg/m
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zwart
40 x 60 x 4880mm
7,56 kg
1,55
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bij residentiële toepassingen tot 2,5 kN/m2 mag de max.
HOH afstand van de fundatieprofielen 400 mm bedragen.
Bij publieke toepassingen tot 5 kN/m2 bedraagt de max.
HOH afstand 300 mm, diagonalen in overleg.
zwart

RANDPROFIEL

Massief profiel, 2-zijdig geprofileerd. Aan 1 zijde 3 grove groeven en aan de andere
zijde 12 fijne groeven, 2-zijdig toe te passen, iedere 200 mm fixeren in overmaatse
boring.
kleur

afmeting

gewicht p.s.

kg/m

naturelbruin

10 x 63 x 2200mm

1,43 kg

0,65

cedarbruin

10 x 63 x 2200mm

1,43 kg

0,65

koffiebruin

10 x 63 x 2200mm

1,43 kg

0,65

antracietgrijs 10 x 63 x 2200mm

1,43 kg

0,65

naturelbruin

cedarbruin

koffiebruin

antracietgrijs

MONTAGE BENODIGDHEDEN
MONTAGECLIPS
De KUNSTSTOF T-CLIP (HDPE) uitsluitend toepassen t.b.v. van het uitneembaar
maken van planken.
T-clips worden exclusief schroeven geleverd.
materiaal

afmeting

aantal

kg

HDPE

10 x 32 x 38mm

100

1 kg

HDPE T-clip

MONTAGE SET
De MONTAGE SET is verpakt in een plastic kuip met de volgende inhoud:
o
100 zwarte RVS montageclips, Dacromet verzinkt,
Corrosiewerendheidsklasse B
o
Verwerkingsvoorschrift
o
Hersluitbaar plastic zakje met 105 zwarte RVS A2 Torx schroeven,
1 schroefbit, 1 HSS boor
montage set
26
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TOEBEHOREN
EINDPLATEN
Geschikt voor planken met een vrije oversteek (max. 50 mm), bijvoorbeeld in
steigertoepassing.
Voorzie drainagegaten voor condenswater, om vorstschade te voorkomen, fixeren
middels transparante (sanitairkwaliteit) siliconenkit.
De eindplaten zijn niet uit houtkunststof maar uit volkunststof waardoor er
kleurverschil ontstaat!
afmeting

kleur

aantal

gewicht stuk

5 x 25 x 150mm

grijs

50

0,18 kg

5 x 25 x 150mm

bruin

50

0,18 kg

eindplaten

RUBBERPROFIEL
UV-bestendig rubberprofiel met nauwkeurige pasvorm voor het realiseren van een
gesloten dek.
Eenvoudig te plaatsen, het rubberprofiel is zelfcentrerend en zelfklemmend.
Schenk extra aandacht aan adequate ventilatie van het dek!
serie

bxh

lengte

gewicht

Classic

16 x 26mm

25 mtr

15 kg

Solid

15 x 10mm

25 mtr

5 kg

brandvertragend
vlg. EN-45545-2
rubberprofiel
Classic Deck

rubberprofiel
Solid Deck

VLOERDRAGERS
Regupol stationaire vloerdragers uit roetarm PU gebonden rubbergranulaat
(max. 3 stapelen) om een adequate hemelwaterafvoer onder de fundatieprofielen
te realiseren. HOH max. 300 mm.
Buzon vloerdragers uit PP zijn leverbaar vanaf 11 mm tot meer dan 1 meter hoogte,
tevens is hellingcorrectie tot 15% middels deze dragers te realiseren.
HOH max. 510 mm (PB-Serie).
Beide vloerdrager soorten reduceren contactgeluid garanderen een comfortabele
en geluidsarme dekconstructie.
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afmeting

naam

aantal

100 x 100 x 10mm

Regupol

135

10 kg

100 x 100 x 15mm

Regupol

90

9 kg

100 x 100 x 20mm

Regupol

72

10,5 kg

verstelbaar

Buzon

Regupol

Buzon

gewicht

op aanvraag
29

2252

20 °C
60 °C
20 °C na 1 jaar buitenexpositie
-20 °C
20 °C
60 °C
20 °C na 1 jaar buitenexpositie
van -20 °C tot +60 °C

Elasticiteitsmodulus (MOE)
Elasticiteitsmodulus (MOE)
Elasticiteitsmodulus (MOE)
Elasticiteitsmodulus (MOE)
Breukbelasting (MOR)
Breukbelasting (MOR)
Breukbelasting (MOR)
Breukbelasting (MOR)
Thermische uitzettingscoëfficiënt
3,4

1000 uur klimaatkamer
kooktest
kooktest
kooktest
volumeafname na 2000 cycli
volumeafname na 2000 cycli
4 uur test
brandclassificatietest
23 °C gedurende 24 uur

Duurzaamheid - massaverlies
Kleurechtheid - snelverwering
Zwel lengte
Zwel breedte
Zwel dikte
Slijtvastheid - nieuw proefstuk
Slijtvastheid - na 3 jaar buitenexpositie
Formaldehyde emissie
Druppelgedrag bij brand
Waterabsorbtie

1,11

0,44

0,73

1,63

0,28

0,09

5

4,4

5,34 x 10-5

16,9

10,4

16,3

20,6

1832

834

1857

2710

1301

Max.

%

mg/m2 per uur

cm3

cm3

%

%

%

Delta EAB

%

W/mK

°C -1

N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

kg/m3

ASTM D570-00

NEN-ISO 11925-2

NEN-EN 717-2

NEN-ISO 9352

NEN-ISO 9352

NEN-EN 1087-1

NEN-EN 1087-1

NEN-EN 1087-1

NEN-EN 7724:1984

ENV 807

NEN-ISO 8301

ASTM D696-03 BRL 1309

NEN-EN 408 ASTM D790-03

NEN-EN 408 ASTM D790-03

NEN-EN 408 ASTM D790-03

NEN-EN 408 ASTM D790-03

NEN-EN 408 ASTM D790-03

NEN-EN 408 ASTM D790-03

NEN-EN 408 ASTM D790-03

NEN-EN 408 ASTM D790-03

ASTM D792-00

statisch

Antislip - nat oppervlak

0,68

0,58

Leer

0,73

0,73

Rubber
µ

µ

DIN 51131:2006

DIN 51131:2006

onderslagen hart-op-hart 400 mm
onderslagen hart-op-hart 300 mm
onderslagen hart-op-hart 400 mm

Breukwaarde
Doorbuiging bij 500 N
Doorbuiging bij 500 N

1,64

0,91

3238

4275

1,6

0,88

2496

3357

Solid Deck

mm

mm

N

N

NPR-CEN/TS 15534 deel 1 t/m 3:2006

NPR-CEN/TS 15534 deel 1 t/m 3:2006

NPR-CEN/TS 15534 deel 1 t/m 3:2006

NPR-CEN/TS 15534 deel 1 t/m 3:2006

Copyright 2015, Envirodeck. Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enigerlei andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de uitgever.

De hierboven vermelde waarden zijn kenmerkende waarden en daardoor niet geschikt voor sterkteberekeningen in de gebruiksfase.
Voor de verwerkingsvoorschriften verwijzen we u naar: www.envirodeck.nl

Voldoet aan de Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Terrassendecks (CEN/TS 15534, 1-3; 2006)

onderslagen hart-op-hart 300 mm

Breukwaarde

Classic Deck

Voor zorg- en seniorencomplexen is 0,50 tot 0,90 het optimale niveau waarbij het valrisico beperkt en de letselschade beheersbaar zijn (VTM 6-2009)

statisch

Antislip - droog oppervlak

Zeewaterbestendig, bestand tegens schimmels, termieten, houtrot, bacteriën en micro-organismen (NEN-EN 117, SHR Ref. BT/mm/07.1048)

1,09

geen

0

0,44

0,47

0,71

0,01

-0,014

2

0,24
6720 uur klimaatkamer

Warmteoverdrachtscoëfficiënt

4,50 x 10-5

14,3

9,2

14,9

18,7

1544

673

1559

1226
-20 °C

Dichtheid

Min.

FYSISCHE EN MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

