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DC– GLASFIBERPANEL 

Et velafprøvet isoleringspanel, som utroligt slidstærkt og hygiejnisk. 

For yderligere dataspecifikationer— se på bagsiden.  

Dette panel er et holdbart, indendørspanel i fiberglas armeret glas. Panelet har utroligt stor slidstyrke og meget mere  

rengøringsvenligt end andre paneler. Overfladen gør, at den ikke samler skimmel og lign og det er meget modstandsdygtigt 

overfor fugt og de fleste kemikalier. Panelet kan anvendes, hvor der stilles store krav til styrke, hygiejne og fleksibilitet. 

Panelet er derfor særdeles anvendeligt til sanitære områder, hospitaler, offentlige institutioner, fødevare– og  

levnedsmiddelindustrien, kliniske industrier, vådrum/vaskehaller, svømmehaller og lignende.  

Fugemasse påføres kanten af panelerne, hvorefter de skubbes sammen og 

låses ved at dreje låsenøglen i låsehullet. Den overskydende fugemasse 

skrabes væk med bunden af silikonetuben og hullet lukkes med den  

medfølgende lukkeprop.  

Der er i hver side af panelet støbt en plast liste ind, som holder fugen på 

plads imellem panelerne.  

Panel 

Vægt kg/m² 

U-værdi U-værdi 

tykkelse W/M²K EN 13165 

    W/M²K 

60 mm 2,2 0,40 0,43 

80 mm 3,0 0,29 0,32 

100 mm 3,8 0,23 0,25 

125 mm 4,8 0,18 0,2 

150 mm 5,8 0,15 0,17 

175 mm 6,8 0,13 0,14 

200 mm 7,8 0,11 0,12 

225 mm 8,8 0,10 0,11 
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   TEKNISKE SPECIFIKATIONER 

Produktionstolerancer I henhold til EN 14509 

Produktionsmål Bredde:  1200 mm 

Længde: max  8800 mm 

Brandgodkendelse Kontakt DC-System 

Lyddæmpning Kontakt DC-System 

Spændtabel  Kontakt DC-System eller se den på www.dc-system.dk 

Isolering PU/PIR skum 

Overflader Panelet leveres med 2,3 mm glasfiber på enten overfladen eller begge sider 

Samling Panelerne leveres med fer og not samling og indstøbte excentriske låse 

Farve Leveres som standard i neutral hvid glasfiber 

Andet Behov for mere information —kontakt DC-System 

DC-System kan hvis det ønskes være behjælpelig med opmåling 

  DC-GLASFIBERPANEL 


