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For yderligere tekniske specifikationer— se på bagsiden.  

Hygiejnepanelet muliggør montage uden at anvende den 

traditionelle u-skinne.  

Det betyder at nedsivende vand og snavs uhindret kan løbe 

ned på gulvet, ligesom det såkaldte modløb er elimineret. 

Derfor er panelet særdeles velegnet i  

fødevareindustrien.  

Panelet leveres med ombukket kant i bunden. 

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. 

Panelet monteres på en PEHD klods eller et andet 

specialprofil og en fuge ved de ombukkede kanter 

sikrer, at der ikke trænger snavs ind i panelet.  

DC-HYGIEJNE PANEL 
Et velafprøvet isoleringspanel, hvor der er høje krav til hygiejnen 

Panel 

tykkelse 

Vægt  

kg/m² 

U-.værdi 

W/M²K 

U-værdi 

EN 13165 

W/M²K 

60 mm  11,8 0,35 0,37 

80  mm 12,5 0,27 0,29 

100  mm 13,2 0,22 0,24 

125  mm 14,1 0,17 0,19 

150  mm 15,0 0,15 0,17 

175 mm 15,8 0,13 0,14 

200  mm 16,7 0,11 0,13 

225 mm 17,6 0,10 0,11 
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   TEKNISKE SPECIFIKATIONER 

   DC-PANEL HYGIEJNE 

Produktionstolerancer I henhold til EN14509 

Produktionsmål Bredde: 1200 mm 

Længde: 8800  mm 

Brandgodkendelse I henhold til EN 13501-1, Euroclass D-S3, d1 

Lyddæmpning Kontakt DC-System for information 

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

Isolering PU/PIR skum 

Overflader 0,55 mm galvaniseret stålplade, belagt med 25 my polyesterlak—på begge  

sider 

Dette panel kan, hvis det ønskes, leveres med andre overfladematerialer, fx 

rustfri stål, PVC Food Safe, 200 My plastisol m.m.  

Overfladerne er hygiejniske og rengøringsvenlige 

Samling Panelerne leveres med fer og not samling og excentriske låse, som er indstøbt 

i skummet.  

Farve Panelet leveres som standard med hvid RAL 9010 eller gråhvid RAL 9002  

Ønskes andre farver—kontakt DC-System 

Andet Behov for mere information—kontakt DC-System  

DC-System kan, hvis det ønskes, være behjælpelig med opmåling  


