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CLOSE TO YOU

 Natuurlijke, ruwe, door en door gekleurde

zwarte ondergrond met duidelijk 

herkenbare vezels 

  Meerlaagse laklaag met

anti-fingerprint-effect

PRIMEBOARD 
MDF ZWART 
NATUUR
HOOGWAARDIGE GELAKTE OPPERVLAKKEN 
VOOR EXCLUSIEVE WINKELINRICHTING EN 
INTERIEURBOUW



Primeboard MDF zwart natuur zet nieuwe normen binnen de veeleisende 

winkelinrichting en interieurbouw: de nieuwe, ruwe, door en door gekleur-

de zwarte vezelplaat van Pfleiderer biedt een oppervlakkwaliteit die een 

nieuwe industrienorm zet. Elke plaat wordt voorzien van een hoogwaardi-

ge meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functione-

le laag en UV-uithardende acryllakken - het is vrijwel onmogelijk om deze 

kwaliteit zelf aan te brengen. Dit is voornamelijk bij het oppervlak XTreme 

Mat met anti-fingerprint-effect goed te zien. Dankzij de natuurlijke, door en 

door zwarte ruwe ondergrond blijven de vezels zichtbaar. Dit verleent de 

plaat een natuurlijke en edele, moderne uitstraling - ideale eigenschappen 

om met PrimeBoard MDF zwart natuur waardevolle en aantrekkelijke 

projecten te presenteren.

NIEUWE NORMEN VOOR 
HOOGWAARDIGE GELAKTE 
OPPERVLAKKEN

PrimeBoard MDF zwart natuur
Natuurlijke, ruwe, door en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid met hoog-

waardige en innovatieve meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele 

laag en UV-uithardende acryllakken.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Winkelontwerp / productpresentatie, exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamer-

meubilair en keukenfronten. 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal StyleBoard MDF zwart

Decoratieve door en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform EN 622-1, 

en homogene opbouw.

Brandgedrag D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing 

(dikte: ≥9 mm/ruwe dichtheid: ≥600 kg/m³)

Formaldehyde-emissieklasse E1

Aan de vereisten van "CARB Phase 2" en "TSCA Title VI" is voldaan

Opmerking PrimeBoard kan aan één zijde of beide zijden afgewerkt worden met een laklaag.

Bij 1-zijdige laklaag is de achterzijde ruw / onbehandeld.

Formaat in mm Dikte in mm Structuren
Lengte Breedte

2.800 2.100 10 | 16 | 19 | 25 XG | XT

2.800 2.100  19 XT aan beide zijden                      uit voorraad leverbaar

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Hoogwaardige 
meerlaags-lak 

StyleBoard MDF zwart

Ruw / onbehandeld

Meer informatie leest u 
op www.pfleiderer.nl 
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MONSTERSERVICE

Tel.: + 31 (0) 73 / 522 22 25

info @ pfleiderer.nl

www. pfleiderer.nl

Pfleiderer Benelux B.V. · Afdeling Info · Europalaan 30 · 5232 BC ’s-Hertogenbosch · Nederland

Tel: +31 (0) 73 / 522 22 25 · info@pfleiderer.nl 

Pfleiderer Deutschland 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.nl

© Copyright 2020 Pfleiderer Group. 

Deze informatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit kunnen wij echter niet  

garant staan. Druktechnischafhankelijke kleurafwijkingen zijn mogelijk. 

Op grond van de continue verdere ontwikkeling en verandering van onze producten, mogelijke veranderringen van de relevante 

normen, wetten en bepalingen vormen onze technische gegevensbladen en product documenten 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 ver-

werking 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.nl

Pfleiderer gebruikt hout van gecertificeerd duurzaam bosbeheer.

De Pfleiderer Groep is een toonaangevende producent van houtproducten in Europa met een jaaromzet  

van ongeveer 1 miljard euro en ongeveer 3.500 medewerkers. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in 

Wrocław (Polen) en Neumarkt i. d. OPf. (Duitsland). Pfleiderer heeft negen productielocaties in Duitsland  

en Polen en verkoopkantoren in Engeland, Nederland, Zwitserland, Roemenië en Frankrijk. 

De Pfleiderer Groep biedt een compleet gamma producten en diensten aan met een focus op de interieur-

bouw, keuken- en bureaumeubelindustrie, scheepsvaartinrichtingen en deurenindustrie. Pfleiderer bundelt 

de productlijnen van Duropal en Thermopal onder de overkoepelende merknaam Pfleiderer en is partner van 

industrie, handel, designers, retailers en architecten. De Pfleiderer Groep is genoteerd als Pfleiderer Group 

S.A. op de Warschau Stock Exchange.




