COILLTE PANEL PRODUCTS

Medite Exterior
Medite Exterior is een MDF plaat speciaal ontwikkeld voor een breed scala van buitentoepassingen
met behoud van alle voordelen en ontwerpvrijheid van standaard MDF. Medite Exterior, ontwikkeld
in de eersteklas Medite MDF fabriek in Ierland, is één van de topkwaliteit producten uit het
uitgebreide assortiment Medite MDF.

Toepassingen De lijst met producttoepassingen voor Medite Exterior omvat toepassingen waarin het
wordt gebruikt als vervanger en alternatief voor massief hout, multiplex, plastic en metaal in
nietzelfdragende constructies. Het kan worden gebruikt in een breed scala van buitentoepassingen zoals
reclameborden, winkelpuien en buitentimmerwerk als boeidelen, deurcomponenten, deurpanelen,
tuinmeubelcomponenten, displays, bootinterieurs etc. Om duurzaamheid te verzekeren dient Medite
Exterior op oppervlakken en kanten afdoende te worden voorzien van een exterieur verfsysteem. Direct
contact met de aarde dient te worden vermeden. Gelijk aan alle natuurlijke houtproducten zal lineaire
uitzetting optreden als Medite Exterior wordt blootgesteld aan veranderingen
in de relatieve vochtigheid. Als voorzorg wordt een expansienaad van 5 mm
per 2440 mm als noodzakelijk gekenmerkt.

Bewerken/Verwerken Gezaagde en/of
geprofileerde kanten van Medite Exterior
dienen voor het verven/lakken geschuurd
te worden met minimaal korrel 150. Het
aanbevolen systeem voor de kantafwerking
bestaat uit een sealer, grondlaag en
toplaag (-lagen) die worden geschuurd vóór
het aanbrengen van elke volgende laklaag.
Het gewenste resultaat van het oppervlak
kan bereikt worden met een grondlaklaag
en een afwerkingslaag (-lagen). Bij het
aanbrengen van watergedragen
laksystemen dient men deze (geforceerd)
snel te drogen om de kwaliteit van het
oppervlak te behouden.
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D4 Classificatie Medite Exterior voldoet aan de
gestelde eisen in BS4965 en voldoet daarom aan
Duurzaamheidcategorie D4. Hierdoor is de plaat
geschikt als drager voor decoratieve HPL platen in

Alle Medite MDF producten die worden geleverd voor toepassing in de bouw of
in de civiele techniek, zijn CE gecertificeerd overeenkomstig de eisen van de
geharmoniseerde Europese norm voor houten plaatmateriaal, de EN 13986.
Dit geeft klanten en gebruikers de noodzakelijke garantie dat Medite voldoet
aan de Europese norm voor MDF EN 622-5 en aan alle essentiële eisen van
de Richtlijn voor Bouwmaterialen die van belang zijn voor dit product.

ruimtes waar deze voortdurend blootgesteld worden
aan stromend water of condens.

Service Voor nadere informatie en/of technisch
advies over de verwerking en afwerking van Medite
Exterior kunt u contact opnemen met de medewerkers
van de Medite Technical Support afdeling via onze
Europese kantoren. www.medite-europe.com

www.coillte.com

In overeenstemming met de bepalingen van Certificatie door Derden die
vereist worden binnen de “Final Regulations Order of the Airborn Toxic Control
Measure” (ATCM) door de “California Air Resources Board” (CARB), voldoen
alle Medite producten aan CARB 2. Met de erkende onafhankelijke
Certificatie-instelling (TPC) “Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie”
(EPH – TPC Nr. W-08-10) heeft Medite een contract afgesloten voor het
éénmaal per kwartaal beoordelen van de productiecontrole in de fabriek en
om de voorgeschreven formaldehydetest door het geaccrediteerde EPH
testlaboratorium te laten uitvoeren.

www.medite-europe.com

Medite Exterior (EN 622 Type MDF H2 Technische Gegevens
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De hierboven vermelde resultaten zijn gebaseerd op de minimale specificatie-eisen voor alle Medite Exterior MDF geproduceerd door Medite Europe Ltd. Alle plaatparameters zijn in
overeenstemming met de EN622 delen 1 & 5 voor het type MDF H2. Als onderdeel van het voortdurende ontwikkelingsprogramma van Medite Europe wordt het recht voorbehouden
zonder voorafgaande kennisgeving productspecificaties te wijzigen. Aan Medite Exterior wordt tijdens de productie geen formaldehyde toegevoegd. Hierdoor is het
formaldehydegehalte lager dan 1,0mg/100gr volgens de EN120 en voldoet Medite Exterior daarmee ook aan de strengste limieten vereist voor CARB fase 2.

