
PontMeyer HPL is een praktisch plaatmateriaal. Het is weer-

bestendig, vorm-, slag- en stootvast en kan ter plekke op het 

werk worden gezaagd en geboord. Bovendien heeft deze 

onderhoudsvriendelijke plaat aan beide zijden een (crème)witte 

of lichtgrijze afwerking. Het lichtgestructureerde oppervlak geeft 

de plaat een meer natuurlijke uitstraling ten opzichte van andere 

merken HPL.

De massieve kunststof afwerkingsplaat van PontMeyer wordt 

gebruikt voor buitentoepassing in nieuwbouw, renovatie en 

voor reclamedoeleinden. Toepassingen zijn o.a. boeiboorden, 

luifels, plafonds en dakkapellen. 

PontMeyer HPL:
praktisch en duurzaam



Toepassingsgebieden
- Boeiboorden 

-  Dakkapellen

-  Luifels

- Kozijnvullingen 

Eigenschappen
-  Weer- en vochtbestendig

-  Slijt- en slagvast

-  Onderhoudsarm

-  Kleurvast

- Tweezijdig toepasbaar

-  10 jaar garantie

Montagerichtlijnen
-  Alle randen dienen vooraf te worden aangezaagd, dit om haaksheid te garanderen

-  Achter de plaat 20-50mm geventileerde doorgaande spouw in acht nemen

-   Het totale oppervlak van de ventilatie openingen moet minimaal 50cm² per 

 strekkende meter bedragen

-  De platen spanningsvrij monteren

-   De platen worden geschroefd of gelijmd op een houten achterconstructie 

 (raadpleeg wel eerst de handleiding van uw lijmleverancier)

PontMeyer HPL  

Materiaal eigenschappen Testmethode Meeteenheid Resultaat
Soortelijke massa ISO 1183  gr/m3 ≥ 1.35
E module EN ISO 178 Mpa  L ≥ 10.000  
    B ≥ 9.000
Breukspanning EN ISO 178 Mpa  L ≥ 100  
    B ≥ 90
Treksterkte EN ISO 527-2 Mpa  L ≥ 100  
    B ≥ 70
Wateropname in kokend water EN 438-2.12 Diktetoename in %  5 ≤ t ≤ 2
Wateropname waterdamp EN 438-2.14  Diktetoename in %  ≥ 4
Uitzettingscoëfficiënt ASTM D696 % L= 1,6x10-5 ca. 
    B= 3,5x10-5 ca.
Kleurechtheid EN 438-2.27 grijsschaal  ≥ 4
Vlakheid EN-438-2.9 mm/m1 2,0 ≤ s < 6,0 8 
    6,0 ≤ s < 10,0 5
Brandgedrag EN 13501-1  min. C,s2-d
Dikte EN 438-2.5 mm ± 0,4

Garantievoorwaarden en verwerkingsvoorschriften op www.pontmeyer.nl

Voor meer informatie en vestigingsinformatie:

www.pontmeyer.nl

Ook op maat 
leverbaar

Afmeting
- Dikte: 6mm
- Afmeting: 3050x1300mm 

Kleuren
 

 crèmewit 
 (ca. ral 9001) 

 
 lichtgrijs 
 (ca. ral 7038)

 wit 
 (ca. ral 9010)


