
microPLUS®

De antibacteriële oppervlakken voor de interieurbouw



Pfleiderer – het beste uit alle werelden.
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Een sterk merk met competentie:
Voor creatieve vormgevers in interieur- 
en winkelinrichting, meubelindustrie  
en andere toepassingen houdt Pfleiderer 
een uniek breed programma aan decors 
en oppervlaktestructuren paraat. Gecom-
bineerd met een passende oppervlak-
testructuur, wordt het decor niet alleen 
optisch, maar ook haptisch beleefbaar. 
Met het unieke DST-systeem kunnen vele 
decors, structuren en basis materialen in 
het Pfleiderer Totaal programma helemaal 
naar wens en eisen gecombineerd worden.

Een excellent sterk merk:
Ook in marketing service en supply chain 
biedt Pfleiderer oplossingen op maat. 
Voor de realisatie van uw ideeën krijgt  
u alle steun: Zo heeft u toegang tot indi-
viduele marketingservice zoals een  
aantrekkelijke POS-inrichting door shop-
systemen etc. Bovendien kunt u kiezen  
uit een rijk aanbod aan cursussen met 
interne en externe competentie, refe-
renties en zeer interessante vakthema’s.

Een sterk merk met duurzaamheid:
Bij alle activiteiten van het bedrijf draagt 
Pfleiderer zorg voor de noodzakelijke 
duurzaamheid – economisch, ecologisch 
en sociaal. Onze producten vervaardigen 
wij niet alleen met de grootste zorgvul-
digheid, maar ook in het kader van een 
gecertificeerd milieumanagementsysteem. 
Ook als werkgever dragen wij een bijzon-
dere verantwoordelijkheid: Daarom 
heerst in onze onderneming een ver-
trouwenscultuur die gebaseerd is op han-
delen met eigen verantwoordelijkheid. 
Duurzaamheid, waarvan u profiteert – 
door producten die niet schadelijk zijn 
voor het milieu, betrokken medewerkers 
en maximale tevredenheid.

Een sterk merk, vele voordelen: Pfleiderer verenigt alle producten,  
prestaties en voordelen van de specialisten Duropal, wodego en Thermopal 
onder één dak. U profiteert van dit nieuwe samenspel door gebundelde 
ervaring, vergrote knowhow en vereenvoudigde processen.



4

MICROPLUS®



5

MICROPLUS®

Toepassingsgebieden 6

Beproefde veiligheid 8

Hogedrukkunststofplaten (HPL) en HPL-compact 10

Sandwichpanelen 11

Werkbladen en vensterbanken 12

De meerwaarde bij  
interieurtoepassingen

Wie bij verbouwingen de trends van morgen bepaalt, 
kiest voor het antibacteriële oppervlak microplus®.  
De geïntegreerde bescherming van de hygiëne werkt actief 
en effectief tegen bacteriën. Een echte meerwaarde – 
van gecertificeerde kwaliteit. Het is een feit: bacteriën 
vergezellen ons continu. Of het nu thuis is, in openbare 
instellingen, in de verzorgingssector of in ziekenhuizen: 
bijna overal vormen de veroorzakers van infecties  
een acuut probleem. Chemische reinigingsmiddelen met 
agressieve substanties hebben zelfs bij herhaald gebruik 
nauwelijks succes – en ze belasten bovendien mens  
en milieu. Een probleem waarvoor Pfleiderer de oplossing 
ontwikkeld heeft. Met groot succes, zoals de certificaten 
van de onafhankelijke testinstituten SGS FRESENIUS  
en ISEGA bewijzen. Prioriteit nummer één was daarbij  
de onschadelijkheid voor de mensen. Zo heeft Pfleiderer 
alle stoffen die de mensen schade zouden kunnen  
toebrengen bij voorbaat uitgesloten, besloten voor een 
werkzaam bestanddeel dat ook in shampoos, tandpasta’s 
en huidcrèmes gebruikt wordt en daaruit een combinatie 
ontwikkeld, die tegen kiemen werkt en onschadelijk  
is voor mensen. U kunt er dus zeker van zijn: met het  
gepatenteerde1), antibacteriële oppervlak microplus® 
wordt de hygiënenorm opnieuw gedefinieerd.

1) Patentnummer: DE 10 2007 020390.1

Bij MRSA gaat het om kiemen die resistent zijn tegen bepaalde antibiotica.  

Ze staan daarom met name bij de ziekenhuishygiëne in de focus.

MRSA
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Toepassingsgebieden

MICROPLUS® 
Toepassingsgebieden

Ziek worden in het ziekenhuis? Volgens de Duitse 
vereniging voor ziekenhuishygiëne (Deutsche Gesell-
schaft für Krankenhaushygiene e.V.) is dat volkomen 
mogelijk: want ook als de oorspronkelijke ziekte 
wordt genezen, lopen veel patiënten door het  
verhoogde ontstaan van bacteriën nieuwe infecties 
op. Zelfs medische desinfecterende middelen  
kunnen daarbij slechts beperkt uitkomst bieden. 
Ze werken altijd slechts meteen na gebruik, de 

werking is beperkt in de tijd. Een probleem dat 
overal voorkomt, waar op het gebied van zorg  
en gezondheid wordt gewerkt: in artsenpraktijken, 
verpleeghuizen of op het gebied van medisch  
onderzoek. Hier is het antibacteriële oppervlak 
microplus® de hygiënenorm van de toekomst: Het 
biedt een duurzame, permanente bescherming  
tegen kiemen en bacteriën. Patiënten, zorgbehoe-
venden en personeel kunnen zich veilig voelen.

Een hand op de bar, leunen tegen een  
receptiedesk, het bezoeken van een openbaar  
toilet of rondlopen in het zwembad: bij al deze 
alledaagse voorbeelden kunnen bacteriën worden 
overge dragen. Wie een openbaar gebouw of  
een gastronomisch bedrijf onderhoudt, heeft  
tegenover klanten en gasten een hoge mate van  
verantwoordelijkheid. Want juist op plekken  
met veel publieksverkeer hebben bacteriën het  

gemakkelijk. Daarom onze tip: beveel uw klanten, 
als het om commerciële gebouwen met een  
hoge klantenfrequentie gaat, altijd het gebruik 
van microplus® aan.

Gezondheid en zorg Commerciële gebouwen

Met het antibacteriële oppervlak microplus® biedt u uw klanten bij verbouwingen een echte meerwaarde,  
waarvan de voordelen voor zich spreken. Het resultaat is vertrouwen en veiligheid op alle gebieden, waarin 
hygiëne een belangrijke rol speelt – vooral in de gezondheidszorg en bij commerciële gebouwen.
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MICROPLUS®

Toepassingsgebieden
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Vertrouwen en veiligheid, een heel productleven lang: 
deze claim is absoluut gerechtvaardigd voor het antibac-
teriële oppervlak microplus®. Dit wordt bevestigd door 
de onderzoeksresultaten en certificaten van de onafhan-
kelijke testintituten SGS FRESENIUS, ISEGA en GfPS. Het 
resultaat: microplus® werkt veilig, duurzaam en effectief 
tegen bacteriën. Het oppervlak is goedgekeurd voor het 
contact met levensmiddelen en in het gebruik volledig 
veilig en onschadelijk. SGS FRESENIUS bevestigt het: vaak 
voorkomende bacteriën worden door microplus® binnen 
24 uur met aanzienlijk meer dan 99 % gereduceerd.  
Zelfs krassen en slijtage hebben geen invloed op de  
antibacteriële werking. De geïntegreerde bescherming 

MICROPLUS® 
Beproefde veiligheid

Beproefde veiligheid

van microplus® leidt tot een duurzame en effectieve 
vermindering van de bacteriën. Wegens de gelijkmatige 
verdeling is microplus® overal op het oppervlak  
aanwezig – en daarmee is het zelfs bij intensief gebruik 
werkzaam tijdens de gehele levenscyclus van het pro-
duct. Een overgang naar bijvoorbeeld levensmiddelen  
of de lucht vindt niet plaats. microplus® is vrij van 
chloororganische bestanddelen en toont geen toxische 
neveneffecten. De hygiënische werkzaamheid bespaart 
weliswaar niet op de reiniging, maar brengt wel de  
reinigingsintervallen en het verbruik van desinfectie-
middelen terug.

Resultaat: vergeleken met de andere geteste materialen is de antibacteriële werking van microplus®  
meer dan 1.000 keer zo sterk.

Bacteriën Materiaal

microPLUS® Natuursteen / 
Graniet

Keramische 
materialen

Echt metaal PVC Acrylaat Mineraal-
stoffen

Pseudomonas aeruginosa > 4,9 -0,6 < -0,6 0,2 -0,3 -0,5 0,3

Staphylococcus aureus > 4,8 0,2 0,3 1,8 0,2 0,2 0,6

Salmonella choleraesuis > 4,9 0,1 0,3 2,1 0,2 0,1 0,5

Escherichia coli > 4,4 < -1,0 < -1,0 < -1,0 < -0,8 < -1,0 < -0,5

Resultaat / Effect Sterk geen geen gering geen geen geen

Vergelijking van de antibacteriële werking van verschillende materialen (testresultaten van SGS Fresenius)
(Werkzaamheid in tienden van procenten)
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MICROPLUS®

Beproefde zekerheid 

Uittreksels uit het certificaat van de antibacteriële werking van  
microPLUS® – SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH, Taunusstein: Bij alle 
microbiologische evaluaties (volgens JIS Z 2801) werd een sterke  
antibacteriële werking van microplus® bereikt, d.w.z. minstens 
99 procent van de bacteriën werd binnen 24 uur gedood. Het onder-
zoek naar de lange termijn werking van antibacterieel toegeruste 
microplus® producten gaf bij de uitgevoerde, relevante testvariaties 
uitsluitend positieve resultaten. microplus® oppervlakken werden  
bij de simulatie van de levenscyclus maximaal beschadigd.  
Daarbij bleef de antibacteriële werkzaamheid volledig behouden.

Uittreksel uit de veiligheidsverklaring van microPLUS® – ISEGA 
onderzoeksinstituut (Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft) 
mbH Aschaffenburg: Het product microplus® overeenkomstig het 
voorgelegde proefmateriaal kan daarom veilig als keukenoppervlak 
waarop levensmiddelen be- en verwerkt worden en in sanitaire 
voorzieningen worden gebruikt en mag daarbij in direct contact 
staan met alle soorten levensmiddelen.

Uittreksel uit het GfPS-certificaat voor microPLUS® van de  
Gesellschaft für Produktionshygiene und Sterilitätssicherung mbH 
Aachen: Het materiaal werd met Staphylococcus aureus ATCC 6538, 
Staphylococcus aureus ATCC 700698 (= MRSA), Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 15442, Escherichia coli ATCC 8739 en Salmonella enterica ssp.  
enterica NCTC 6017 met een beginconcentratie van 1-5 x 105 KBE / 
Salmonella enterica ssp. enterica NCTC 6017/monster belast.  
Na 24 uur contacttijd werd op het materiaal voor alle testkiemen  
een reductie van meer dan 3,6 log10-niveaus vastgesteld.

Zo werkt de geïntegreerde bescherming van microPLUS® 

  Bacterie

  microplus® additief

   Melaminetoplaag

  Bacteriënont-
wikkeling zonder 
microplus®

  Bacteriënont-
wikkeling met 
microplus®

24 Uren

Prozent

100



Formaat in mm Dikte in mm

Lengte Breedte 0,5 0,8 1,0 1,2

Duropal-HPL

2150 915 / 950 / 1050 / 1300 ●

2350 1050 / 1300 ●

2650 1300 ●

3050 1300 ●

4100 1300 ● ● ● ●

5300 1300 ● ● ● ●

Duropal-HPL Metallic

4100 1300 ● ● ● ●

MICROPLUS® 
HPL en HPL-compact

10

Hogedrukkunststofplaten 
(HPL) en HPL-compact

 Hoogwaardige en robuuste hogedrukkunststof platen (HPL) 
 Hygiënisch, gemakkelijk te onderhouden, geschikt  

voor levensmiddelen
 Ideaal voor gebieden met hoge belasting



Formaat in mm HPL-dikte in mm Dikte in mm

Lengte Breedte 0,5 0,6 0,8 1,2 9,2 17 17,6 19 19,6 20,4

Duropal-Meubelelement P2

4100 600 – 640 ● ● ● ● ● ●

4100 200 – 1290 ● ● ● ● ● ● ● ●

Formaat  
in mm

HPL-dikte  
in mm

Totale dikte in mm

0,8 1 9,6 10 11,6 12 13,6 14,6 15 17,6 18 19,6 20 20,6 21 23,6 24 26,6 27 29,6 30 31,6 39,6 40

Duropal-Sandwichpaneel P2

2650 x 1300 ● ● ● ●

3050 x 1300 ● ●

4100 x 1300 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4100 x 1300 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-Sandwichpaneel P3

4100 x 1300 ● ● ●

4100 x 1300 ● ● ●

Duropal-Sandwichpaneel MDF plus

4100 x 1300 ● ● ●

4100 x 1300 ● ● ●
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MICROPLUS®

Sandwichpanelen

Sandwichpanelen  Voor iedere belasting de juiste materiaalsamenstelling: 
Duropal-HPL of de meest uiteenlopende basis-
materialen

 Hygiënisch en gemakkelijk te onderhouden
 Ideaal voor gebieden met hoge belasting
 Duropal meubelelementen, deels met hoogwaardige 

laserkant



MICROPLUS® 
Werkbladen en vensterbanken
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MICROPLUS®

Werkbladen en vensterbanken

Formaat in mm HPL-dikte  
in mm

Dikte in mm

Lengte Breedte 0,5 0,6 18,8 19 19,2 23 28,8 38,8

Duropal-Werkblad Onda

4100 600 / 640 / 900 / 1000 / 1200 ● ●

5300 600 / 640 / 900 / 1000 / 1200 ● ●

Duropal-Werkblad PerForm

4100 600 / 640 / 900 / 1000 / 1200 ● ●

5300 600 / 640 / 900 / 1000 / 1200 ● ●

Duropal-Werkblad Classic

4100 600 / 640 / 900 / 1000 / 1200 ● ● ●

5300 600 / 640 / 900 / 1000 / 1200 ● ● ●

Duropal-Werkblad Quadra

4100 600 / 900 / 1200 ● ●

4100 600 / 640 / 900 / 1000 / 1200 ● ● ●

5300 600 / 640 / 900 / 1000 / 1200 ● ● ●

Duropal-Werkblad, hoekig gefreesd

4100 600 / 900 / 1200 ● ● ● ●

4100 650 ● ●

5300 600 / 900 / 1200 ● ● ●

Duropal-Vensterbank

4100 200 / 250 / 300 / 400 / 500  FBL ● ●

4100 200 / 250 / 300 / 400 / 500  FBK ● ●

Werkbladen  
en vensterbanken

 De comfortabele oplossing voor meubels en 
interieurinrichting 

 Hoogwaardig en robuust HPL-oppervlak
 Hygiënisch en gemakkelijk te onderhouden
 Verschillende varianten naar keuze



14



Heeft u vragen?
Wij staan u graag telefonisch te woord.
Uw tevredenheid gaat ons aan het hart. Meer nog: ons doel is om uw eisen te overtreffen. Daarom 
mogen onze partners van ons ook een accurate verkoop- en serviceprestatie verwachten, die ver uitgaat 
boven het gebruikelijke: individueel, fair, menselijk. Hebt u een concreet project of alleen een simpele 
vraag? In beide gevallen: wij kijken uit naar uw telefoontje.

Bel ons: +31 (0) 73  /  522  22  25
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Pfleiderer Benelux B.V. ∙ Afdeling Info ∙ De Ketting 16 A ∙ 5261 LJ Vught ∙ Nederland
Tel: +31 (0) 73 / 522 22 25 ∙ Fax: +31 (0) 73 / 684 01 22 ∙ info@pfleiderer.nl ∙ www.pfleiderer.com  
Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH ∙ Ingolstädter Straße 51 ∙ 92318 Neumarkt ∙ Duitsland 
Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480 ∙ Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 ∙ info@pfleiderer.com ∙ www.pfleiderer.com 

Monsterservice 
Tel.:  +31 (0) 73 / 522 22 25
Fax:  +31 (0) 73 / 684 01 22
info@pfleiderer.nl

© Copyright 2015 Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH.  
Deze informatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld. 
Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit  
kunnen wij echter niet garant staan. Druktechnisch  
afhankelijke kleurafwijkingen zijn mogelijk. 

Op grond van de continue verdere ontwikkeling 
en verandering van onze producten, mogelijke 
veranderingen van de relevante normen, wetten en 
bepalingen vormen onze technische gegevensbladen 
en productdocumenten uitdrukkelijk geen juridisch 
bindende toezegging van de daar aangegeven 
eigenschappen. In het bijzonder kan hieruit geen 
geschiktheid voor een concreet gebruiksdoeleinde  
af worden geleid. Het is daarbij de persoonlijke 
verantwoordelijkheid van de afzonderlijke gebruiker, 
de verwerking en geschiktheid van de in dit document 
beschreven producten steeds zelf voor het beoogde 
gebruik van tevoren te testen, net als de juridische 
randvoorwaarden en steeds met de actuele stand van 
de techniek rekening te houden. Verder verwijzen wij 
uitdrukkelijk naar de geldigheid van onze algemene 
bedrijfsvoorwaarden.

Onze bedrijfsvoorwaarden vindt u op onze internetsite: 
www.pfleiderer.com

Pfleiderer gebruikt hout van  
gecertificeerd duurzaam bosbeheer.


