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Bechermingstechnieken en Stofbeheersing 

Zwaar- en langdurig belastbaar  
Uniek koppel verbindingssysteem 
Geringe gewicht 1,6 kg / paneel 
Veelvuldig inzetbaar 
Gemakkelijk te reinigen 
Belastbaar tot 1.000 kg /paneel 
Compact in opslag en transport 
Geschikt voor rollend materieel  
Verdichte honingraatstructuur 
Snel en gemakkelijk aan te brengen 

SHD BOUWVLOER 
 Productinformatie  

 
 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Product definitie Zwaar en intensief belastbare Slimline High Density sandwich panelen met 

een verdichte honingraatstructuur en een uniek puzzelverbindingssysteem. 
 
 Toepassingsgebied Effectieve en robuuste bescherming voor kostbare en gevoelige vlakke 

ondergronden en vloeren. Bescherming voor intensieve en zware belasting 
tegen loopverkeer en rollend materieel voor grotere oppervlaktes en 
gevoelige vloeren zoals (sport)hallen, entrees, theaters, ontvangsthallen, 
winkels, dansvloeren, hangaars, winkelcentra, passages etc., maar ook 
gangen, galerijen en looppaden. Geschikt voor intensief loopverkeer en 
zware belasting door bijvoorbeeld rolsteigers, rolcontainers kruiwagens, 
palletwagens, heftrucks en hoogwerkers. etc.  

 
 Eigenschappen - Extreem hoog belastbaar door honingraarstructuur 
  - Duurzaam, robuust, lang en veelvuldig inzetbaar 
  - Geschikt voor rollend en manoeuvrerend materieel 
  - Licht en ARBO vriendelijk, 1,6 kg / plaat  
  - Snel en uniek puzzel verbindingssysteem  
  - Gemakkelijk en snel aan te brengen en te verwijderen 
  - Compact in opslag en transport. 350-400 Panelen / pallet 
  - Gemakkelijk hanteerbaar door afmetingen en gewicht 
  - Eén aaneengesloten beschermvloer  
  - Langdurig en intensief belastbaar. 
 

 Technische data Materiaal Polypropyleen  
    sandwichpanelen  

   met verdichte  
    honingraatstructuur 
  Afmetingen 1,20 x 0,80 m 
  Dikte 4,4 mm 

  Gewicht ca. 1.660 gr 
  Kleur antraciet 
  Belastbaar tot 1.000 kg 
  Werkend 0,82 m² / paneel 
  Wrijvingscoëfficiënt 0,47 
   
  
 Artikelnummer 4.21.210 
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