
FibroPrime Air
Schilderklare, lichte MDF met 
primerlaklaag
De FibroPrime Air is een MDF-plaat met een goed verdicht 
oppervlak, tweezijdig voorzien van een effen witte grondlaklaag. Deze 
milieuvriendelijke grondlaklaag heeft een hoog drogestofgehalte en wordt 
aangebracht door middel van walsen. Ze wordt verhard met behulp van 
ultraviolet licht, met een kwaliteitsvol primeroppervlak als resultaat. Deze 
plaat kan direct verder geschilderd worden in de gewenste eindkleur.
De platen kunnen worden ingezet in serviceklasse 1 (droge omgeving) en 
zijn enkel toepasbaar in de biologische risicoklasse 1 van norm EN-335-3. 

Toepassingen
- Schilderklaar
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Certificaten
UNILIN, division panels engageert zich actief voor 
een duurzaam bosbeheer. Daarom is FibroPrime Air 
op aanvraag verkrijgbaar met PEFC- en FSC®-labels.

FibroPrime Air
Toepassingen
De veelzijdige FibroPrime Air-plaat is perfect inzetbaar voor interieurafwerking, meubels, standenbouw en 
winkelinrichting, maar kan ook dienst doen als niet-structurele wand of plafond. FibroPrime Air is bovendien de ideale 
oplossing voor elke doe-het-zelver die snel en gemakkelijk een professioneel resultaat wil bereiken. 

Het industrieel gelakte oppervlak van FibroPrime Air kan direct met de geschikte verf, in een eindkleur naar keuze, 
gelakt worden.Bovendien staat FibroPrime Air garant voor een uitstekende hechting en zuinige schilderafwerking 
zonder opzwellende MDF-vezels. Respecteer hierbij steeds de verwerkingsvoorschriften van het gekozen laksysteem.

Beschikbare afmetingen en diktes
FibroPrime Air is beschikbaar op stock in verschillende diktes en afmetingen.
Raadpleeg het volledige voorraadprogramma van UNILIN Panels op www.unilinpanels.com.

Voor onze technische mogelijkheden inzake andere diktes en afmetingen alsook minimum afnames,  
gelieve contact op te nemen met ons verkoopsteam of te mailen naar info.panels@unilin.com.

Technische specificaties
Algemene kenmerken + Norm Eenheid Gemiddelde waarden

Dikte EN 324-1 mm 9 12 16 18

Technische kenmerken + Norm  5/95 percentielwaarden 

Buigsterkte EN 310 N/mm² 20 20 18 18

Elasticiteitsmodulus EN 310 N/mm² 1700 1700 1600 1600

Treksterkte EN 319 N/mm² 0,45 0,45 0,45 0,45

Zwelling/24 uur EN 317 % 20 16 14 14

FibroPrime Air voldoet aan de algemene vereisten zoals beschreven in tabel 1 van norm EN 622-1 en valt onder formaldehydeklasse E1


