
Medite Ecologique is een MDF-plaat zonder toegev oegde formaldehy de. Specif iek  ontw ik k eld

voor toepassingen in een gevoelig milieu waar formaldehy de-emissies tot een minimum beperk t

moeten worden. Medite Ecologique, ontw ik k eld voor de 21e eeuw in de Medite MDF-fabriek  in

Ierland, is één van de topk waliteit producten uit het uitgebreide assortiment Medite MDF.
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TOEPASSINGEN Medite Ecologique is geschikt voor toepassingen in niet-zelfdragende constructies. Het is ideaal voor kasten,

vitrines, meubilair, binnenbetimmeringen en decoratief lijstwerk in milieugevoelige omgevingen als musea, laboratoria, kunstgaleries,

verpleeg- en ziekenhuizen, kinderdagverblijven en scholen. Medite Ecologique is geschikt voor droge binnentoepassingen zoals

gedefinieerd in EN 622 deel 5. Dit type plaat is geschikt voor toepassingen in gevarenklasse 1 van EN 335-3.

PRESTATIES Medite Ecologique wordt geproduceerd van naaldhout-vezels zonder toegevoegde formaldehyde. Het product blijft

ver onder de strenge norm Type Class E1 (EN622-1) voor formaldehydegas-arm MDF. Hoewel formaldehyde van nature aanwezig is in

hout, hebben onafhankelijk uitgevoerde testen aangetoond dat het gehalte vrije formaldehyde in Medite Ecologique minder is dan

1.0mg/100g (gelijk aan of minder dan van nature in hout aanwezig). De formaldehyde-emissie van Medite Ecologique ligt ruim onder

de normale niveaus in de buitenlucht.
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UITERLIJK 

Medite Ecologique behoudt de lichtbruine kleur van de als grondstof gebruikte houtvezels.

ACCLIMATISATIE Tijdens het productieproces bedraagt het vochtgehalte van Medite Ecologique

7% +/- 2%. Veranderingen in de relatieve vochtigheid hebben invloed op de maatvoering van hout en

houtachtige producten. Daarom dienen de Medite Ecologique platen vóór verwerking en montage 2-3

dagen geacclimatiseerd te worden.

BEWERKING/AFWERKING Gezaagde en/ of geprofileerde kanten van Medite Ecologique dienen

voor het verven/lakken geschuurd te worden met korrel 150-240. Het aanbevolen systeem voor de

kanten bestaat uit een sealer, een grondlaag en toplaag(-lagen) die worden geschuurd vóór het

aanbrengen van elke volgende laklaag. Het gewenste resultaat van het oppervlak kan worden bereikt

met een grondlaklaag en een afwerkingslaag(-lagen). Voor een optimaal oppervlakteresultaat dient

men na het aanbrengen van watergedragen laksystemen deze (geforceerd) snel te drogen.

Formaldehyde-vrije lakken en verven zijn leverbaar. Raadpleeg hiervoor uw leverancier.

BRANDKLASSE Medite Ecologique wordt verwacht te voldoen aan brandklasse Euroclass D

conform de nieuwe Europese classificaties.

GOEDKEURING Medite Ecologique wordt

geproduceerd volgens een NSAI geregistreerd I.S.

EN ISO 9001:2000 quality management system.

LEVERINGSPROGRAMMA Medite Ecologique

wordt geproduceerd in 9mm, 12mm, 15mm en

18mm. Plaatafmetingen zijn variabel en

afhankelijk van de specifieke eisen c.q. wensen

van de verwerker. Afwijkende diktes op aanvraag.

DIKTE (mm)
EIGENSCHAPPEN BEREIK TEST EENHEID 6.0 >9.0 >12.0 >19.0

METHODE tot 9.0 tot 12.0 tot 19.0 tot 30.0
Interne binding Min EN 319 N/mm2 0.9 0.8 0.8 0.7
Breukmodulus Min EN 310 N/mm2 35.0 32.0 30.0 30.0
Elasticiteitsmodulus Min EN 310 N/mm2 3500 3200 3000 3000
Schroefhoudend vermogen oppervlak Min EN 320 N ~ ~ 1000 1000
Schroefhoudend vermogen kant Min EN 320 N ~ ~ 900 900
Vochtgehalte Min-Max EN 322 % 5-9 5-9 5-9 5-9
Vrijformaldehyde Max EN 120 mg/100g <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Dikte tolerantie Min-Max EN 324-1 mm +/-0.15 +/-0.15 +/-0.15 +/-0.15
Dikte Zwelling (24hrs) Max EN 317 % 20.0 15.0 10.0 8.0

MAATVASTHEID
Lengte/breedte Max EN 318 % 0.30 0.30 0.30 0.30
Dikte Max EN 318 % 4.0 4.0 4.0 4.0

MEDITE ECOLOGIQUE MDF TECHNISCHE GEGEVENS

De links vermelde resultaten zijn gebaseerd op
de minimum specificatie-eisen voor alle Medite
Ecologique, geproduceerd (zonder toegevoegde
formaldehyde) door Medite Europe. Alle
plaatparameters zijn in overeenstemming met EN
622 part 1 & 5. Als onderdeel van het doorlopende
ontwikkelingsprogramma van Medite Europe
wordt aan de naaldhoutvezels geen formaldehyde
toegevoegd. Het vrijformaldehyde gehalte is minder
1.0mg/100g volgens de EN 120 test methode.

SERVICE

Voor meer informatie en/of
technisch advies over de
verwerking en afwerking van
Medite Ecologique, kunt u contact
opnemen met de medewerkers van
de Medite Technical Support
afdeling via één van onze Europese
kantoren.


