
Plastica Kantenband
Hoogwaardige afwerking van een schi t terend product

Uw f in ishing touch



Een fraai product verdient een ‘finishing touch’. 
Daarom is er speciaal Plastica Kantenband voor een 
hoogwaardige afwerking van uw Plastica-product. 
Plastica Kantenband is in vele decoren verkrijgbaar 
volgens de Plastica Interior Colour Collection.
Daardoor is de afwerking in dezelfde kleur. Plastica 
Kantenband is in twee varianten verkrijgbaar:

1. Melamine
Kantenband met hoogwaardig melamineoppervlak 
voor een fraaie afwerking van zijkanten en randen 
in dezelfde kleur. Bijvoorbeeld voor Plastica 
Decorspaan, meubelpanelen en mdf.

2. ABS
Speciaal kantenband voor het afwerken van 
meubeldelen waaraan hogere eisen van slag- en 
stootvastheid worden gesteld. Geproduceerd van 
makkelijk te verwerken en onderhoudsvriendelijk 
ABS.

Niets dan 
kwal i tei t

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. 

|    Kantenband - T3207/02

P last ica Kantenband zorgt 
voor een hoogwaardige 

afwerking van een 
schi t terend product. 

Technische 
informat ie

Productbeschrijving
Plastica Kantenband wordt geproduceerd in de 
kwaliteiten melamine en ABS. 

Toepassingen
Voor een hoogwaardige afwerking van zijkanten en 
randen.

Specificaties en afmetingen Melamine
•	 Rollengte:	50	meter	
•	 Breedtes:
	 •	23	mm
	 •	31	mm	in	beperkte	keuze	decoren
•	 Dikte:	ca.	0,35	mm
•	 Kwaliteiten:
	 •	MES:	met	lijm
	 •	ME:	zonder	lijm

Specificaties en afmetingen ABS
•	 Rollengte:	50	meter	
•	 Breedtes:
	 •	23	mm
	 •	31	mm	in	beperkte	keuze	decoren
	 •	speciale	breedtes	op	aanvraag	
•	 Dikte:	ca.	2	mm	
	 1	mm	in	beperkte	keuze	decoren
•	 Oppervlaktes:	soortgelijk	aan	FH, PO, MT, HG, MR
•	 Zonder	lijm
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