
 

 

 

Egenskaber: Keflico forhandler den akryl-baserede plade HI-MACS® i 86 flotte farver. 
Pladen er homogen, porefri, brandhæmmende og vandfast, hvilket gør den 
særligt hygiejnisk og velanvendelig til vådrum. HI-MACS pladernes kvalitet 
gør dem lette at vedligeholde, rengøre og forny. Solid surface pladerne kan 
anvendes både indendørs og udendørs, og har desuden termo-formbare 
egenskaber. HI-MACS har 15 års garanti ved godkendelse til Quality Club.

Materiale: Solid surface. Akryl-baseret plade, komposit, massiv og homogen. 
HI-MACS er fremstillet af en blanding af naturlige mineraler og 
pigmenter som hærdes i en kompliceret termisk proces.

Oprindelse: Korea og USA

Dekor: Keflico lagerfører HI-MACS “Alpine White”/hvid i nedenstående dimensioner. 
Alle 85 andre dekorer kan skaffes i løbet af kort tid.

Formater: 300 x 90 cm / 368 x 76 cm. Andre formater mod forespørgsel.

Tykkelser:
  760 x 3680 mm
1350 x 3680 mm
  930 x 3000 mm

 3 mm    12 mm       Ca. stk. pr. bundt
               x              15                                       
               x              12         
 x                            40 

Anvendelse: Køkkenbordplader, facader, bardeske, hotelskranke, messeopbygning, 
inventar, butikker, laboratorier, beklædning ved svømmehaller/pool og 
andre også udendørs projekter.

Godkendelser: Produktet er B-s1,d0 og IMO godkendt.

Tekniske data: Vægt: ca. 1700 kg/m3. 

Bearbejdning: HI-MACS er meget bearbejdningsvenlig, idet pladerne kan skæres, 
fræses, pudses, plan- og underlimes m.v. Alt med usynlige samlinger.

HI-MACS er desuden lys-konvertibelt, hvilket gør det muligt at fræse 
detaljer i pladerne, hvor lys efterfølgende vil kunne trænge igennem.

Tilbehør: Farvetilpasset lim - patron, dispenser og mixertip.

Levering: Lager Danmark eller direkte fra fabrik.

Henvisning: Kontakt salgskontoret på tlf. +45 9813 3544 eller mail: info@keflico.com
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Oplysningerne på dette produktblad er kun vejledende og udelukkende en service over for køberen, for hvilket Keflico ikke påtager sig noget ansvar.
Dette produkt er ikke FSC® eller PEFC™ certificeret.

HI-MACS® - Solid Surface



 

 

 

HI-MACS solid surface har mange fordele...

1. HI-MACS forhandles i 86 flotte dekorer.

2. HI-MACS er b-s1,d0 godkendt og IMO godkendt.

3. Prisvenligt.

4. Kort leveringstid.

5. Produktet har høj slagstyrke og høj ridsefasthed.

6. Pladernes overflade er porefri, hvilket gør dem vand-faste og -afvisende.

7. HI-MACS pladerne er lette at rengøre grundet pladernes massive og 
homogene overflade.

8. Produktet er UV-bestandigt og kan derved anvendes ude som inde.

9. HI-MACS er et særdeles bearbejdningsvenligt produkt.

10. Pladerne kan forarbejdes og monteres med usynlige samlinger.

11. Termoformbare egenskaber med mulighed for 3D design. Pladerne kan 
formes efter ethvert behov.

12. Lyskonvertibel ved fræsning.

13. Produktet er varmeresistent op til 100°. Varme gryder, pander eller fade 
som kommer direkte fra ovnen eller komfuret, bør ikke placeres direkte 
på HI-MACS overfladen.

14. HI-MACS er pudset fra fabrik på begge sider = 25 % sparet tidsforbrug 
ved pudsning.

15. Pladerne leveres med beskyttelsesfilm fra fabrik.

16. 15 års garanti (ved godkendelse til Quality Club - klub for autoriserede 
forhandlere og installatører).

HI-MACS er del af LG-Gruppen - verdenskendt for deres elektronikprodukter.
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16 gode grunde til at vælge HI-MACS®


