Bestekomschrijving

Sprayplan®

2013
RUBRIEK: AKOESTISCH SPUITWERK
1
2
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Leverancier en fabrikant: Warmteplan B.V. - Brummen (www.warmteplan.nl).
Merk: Sprayplan.
#
\Materiaal: cellulosevlokken verspoten met een opgeschuimd bindmiddel op waterbasis.
4 #
\Warmtegeleiding: λreken = 0,04 W/mK.
5 #
\Dikte (mm): 10 \Dikte (mm): 15 \Dikte (mm): 20 \Dikte (mm): 25 \Dikte (mm): 30.
OPMERKING: Dikte variërend tussen 10 en 30 mm.
6 #
\Kleur: poolWIT \Kleur: zachtWIT \Kleur: muisGRIJS \Kleur: antracietZWART \Kleur: ……
OPMERKING: Sprayplan is tegen meerprijs in afwijkende kleuren leverbaar bij een projectomvang
van tenminste 1.000 m² per kleur. Voor kleinere projecten kan de Sprayplan basislaag worden
nabehandeld met een SurfaceCoat in iedere RAL-kleur naar keuze.
7 #
\Toebehoren: SurfaceCoat in kleur: RAL ……
OPMERKING: SurfaceCoat wordt geleverd tegen meerprijs.
8 #
\Toebehoren: Kunststof stucstop profiel in \Kleur: wit. \Kleur: grijs. \Kleur: zwart.
\Hoogte (mm): 10 \Hoogte (mm): 15 \Hoogte (mm): 20 \Hoogte (mm): 25 \Hoogte (mm): 30.
OPMERKING: Kunststof stucstop profiel wordt geleverd tegen meerprijs. Kleuren zoveel als
mogelijk bijpassend bij het spuitwerk maar altijd afwijkend.
9 #
\Geluidsabsorptie 10 mm (NRC): 0,50 \Geluidsabsorptie 15 mm (NRC): 0,60
\Geluidsabsorptie 20 mm (NRC): 0,75 \Geluidsabsorptie 25 mm (NRC): 0,85
\Geluidsabsorptie 30 mm (NRC): 0,85.
OPMERKING: zie rubriek “Akoestische eigenschappen” op het productblad Sprayplan.
10 #
\Brandklasse: Euroklasse B/s2/d0 volgens EN 13501-1:2002+A1:2009.
Testmethode: EN 13823:2010 (SBI test), EN ISO 11925-2:2010 (Surface & edge flame attack).
11 #
\Ondergrond: droog, schoon, vormvast, vlak.
OPMERKING: zie rubriek “De constructies” in de installatievoorwaarden Sprayplan.
12 #
\Applicatie: In het werk door middel van verspuiten door Warmteplan B.V. of een door Warmteplan
erkend applicatiebedrijf.

Deze bestekomschrijving geeft de stand der ontwikkeling weer van het product op het tijdstip
van drukken en verliest bij het verschijnen van een nieuwe uitgave zijn geldigheid.
De gegevens zijn geldig in combinatie met andere Sprayplan documentatie.
Verzekert u zich ervan dat u steeds de nieuwste uitgave van deze installatievoorwaarden
gebruikt.
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