
Plastica Compact Witte kern
Super ieure kwal i te i t .  Nu ook met wi t te kern.

Exclusief  design in uw inter ieur



Toepassing
Decoratief en constructief tegelijk voor talloze 
duurzame toepassingen zoals bureaubladen, spreek-
tafels, kasten, ladefronten, wanden en overige 
interieurelementen waar design en (intensief) 
gebruik hand in hand gaan. 

Frezen geeft bij contrasterende kleuren een fraai ac-
cent. 

Plastica Compact
Een compacte alles-in-één totaalplaat geschikt voor 
gebruik in de meest uiteenlopende toepassing en 
omgeving.

Plastica Compactplaten zijn HPL-materialen (High 
Pressure Laminate), samengesteld uit een gela-
mineerde binnenkern van met thermohardende 
kunstharsen geïmpregneerde cellulosebanen en 
voorzien van een gesloten toplaag van melamine-
hars. De  platen worden onder hoge druk en hitte 
samengeperst tot een homogeen, massief, sterk en 
duurzaam materiaal. 

Normen 
Plastica Compactplaten zijn geproduceerd vol-
gens EN 438-4 type CGS, brandklasse volgens EN 
13501-1: euroklasse D-s2, d0.

Afmeting
4100 x 1850 mm
2800 x 1850 mm op aanvraag

Gelijk in vorm en functionaliteit als de bekende 
Plastica Compactplaten met een mooi, stijlvol ver-
schil: de platen hebben een frisse opvallende witte 
kern. 

De technische eigenschappen zijn onveranderd; 
kwalitatief hoogwaardige compactplaat met 
dubbelzijdig decor, sterk en duurzaam. Echter het 
innovatieve detail is een echte blikvanger: de frisse 
witte kern sluit aan bij de trend naar sfeervolle, 
persoonlijke, maar eigentijdse architectuur. Met 
name bij design toepassingen. Plastica Compact 
met witte kern biedt een harmonieuze verbinding 
tussen retro-elementen enerzijds en state-of-the-art 
materialen anderzijds. Laat u inspireren door de 
uitgebreide mogelijkheden van Plastica Compact 
en creëer designvolle interieurs.

Fris en 
opval lend

|    Fris en opvallend - T3209/01

Technische 
informatie

•	 dichte	oppervlaktestructuur	(niet	poreus)	
 daardoor hygiënisch en makkelijk te 
 reinigen
•	 zeer	hoge	kras-	en	stootvastheid
•	 buitengewoon	drukbestand
•	 waterdamp-	en	vochtbestendig
•	 ongevoelig	voor	warm	en	koud
•	 resistentie	tegen	chemicaliën
•	 lange	levensduur	en	slijtvast
•	 zelfdragend	constructief	en	decoratief	
 tegelijk



Service
Plastica staat te boek als een merk van hoge 
kwaliteit. Maar ook als het gaat om advies en 
technische ondersteuning mag u op topprestaties 
rekenen. Of u nu via een dealer of rechtstreeks 
bestelt, u kunt altijd een beroep doen op de 
expertise, creativiteit en grote betrokkenheid van 
het Plastica-interieurteam. 

|    Technische informatie - T3209/01

Retro-elementen enerzijds 

en state-of-the-art materialen 

anderzijds.

Dikten
4-6-8-10-12-13-15 mm

Structuur
FH - Fijne hamerslag

Kleuren
De Plastica Compactplaten met witte kern zijn 
leverbaar in alle kleuren in breedte 1850 mm. 
Voor een actueel kleuroverzicht bezoek onze 
website of raadpleeg de Plastica Interior Colour 
Collection. Deze bestaat uit monsterboeken en een 
kleurenbrochure.

Kleine kleurverschillen kunnen voorkomen ten op-
zichte van de Plastica Compactplaten met zwarte 
kern. Vergelijk de decoren wanneer zwarte en witte 
kern gecombineerd wordt. De platen zijn voorzien 
van een dubbelzijdig decor in unikleuren, houtdes-
sins of fantasiedecoren.

Dikte tolerantie
4.0 – 4.9 mm ± 0.4 mm
5.0 – 7.9 mm ± 0.5 mm
8.0 –11.9 mm ± 0.7 mm
12.0 –15.0 mm ± 0.8 mm

Densiteit
1550 kg/m3

Opmerking:
Verwerking gelijk aan normale Plastica Compact-
platen met geschikt metaalgereedschap.
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Eventuele kleurafwijking, zet- en drukfouten voorbehouden.


