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PURACO WANDEN EN PLAFONDS

Puraco panelen zijn duurzame en krasbestendige FRP platen die gebruikt worden voor de hygiënische afwerking van wanden en
plafonds. Deze voldoen aan de hoogste eisen van de farmaceutische en medische sector, en dit voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Door de hoge en duurzame afwerking van de FRP Puraco panelen heeft het de ideale eigenschappen voor de afwerking
van uw clean rooms (GMP grade B, C, D), productieruimtes, labo’s, dienstgangen, operatieruimtes, waslokalen, hygiënische sassen,
keukens, etc.

PURASHEET (FRP PLAAT)

PURABOARD (FRP OP GIPSKARTON)

Hygiënisch polyester plaat
2 mm polyester - 1200 mm x hoogte naar keuze
- Renovatie van beschadigde wanden (effen ondergrond).
- Hygiënische afwerking op reeds bestaande gipskarton wanden, betonnen
muren, beschadigde metalen sandwichpanelen, wandtegels, etc.

Gipskarton paneel hygiënisch afgewerkt met polyester plaat
2 mm polyester op 12,5 mm gipskarton | 1194 mm x 2600 mm / 3000 mm
- Hygiënisch binnenafweking.
- Constructie van nieuwe (scheidings)wanden, tussenwanden of voorzetwanden.

PURAPANEL (RENOVATIE PANEEL)

PURAWALL (FRP SANDWICHPANEEL)

Hygiënisch afgewerkte voorzetwand
2 mm polyester op 10 mm polypropyleen | 1200 mm x hoogte naar keuze
- Dé ideale oplossing voor het renoveren van beschadigde wanden of plafonds
met een onregelmatig oppervlak.

Hygiënisch afgewerkt isolatie/constructie paneel
2 mm polyester per zijde, isolatiedikte naar keuze (PIR, PUR, rotswol, EPS)
1200 mm x hoogte naar keuze
- Voor nieuwbouw (box-in-box), opdelen en creëren van nieuwe ruimtes en
(beloopbare) plafonds.

De Puraco panelen hebben een standaard breedte van 1200 mm en een lengte naar keuze.
De Puraco hygiënische polyester plaat is standaard 2 mm en volledig vlak. Deze zijn kras- en slagvast én gemakkelijk reinigbaar. Puraco
staat voor kwaliteit én duurzaamheid. De Puraco panelen zijn verkrijgbaar in verschillende brandklassen en de kleur is hygiënisch wit
(RAL 9010). Andere kleuren op aanvraag beschikbaar.
De Puraco panelen zijn dé oplossing om uw wanden en plafonds hygiënisch en duurzaam af te werken, vuile voegen en (her)schilderwerken zijn niet meer aan de orde.

PURACEIL (FRP PLAFONDTEGELS)

PURASEAL (NAADLOZE VERBINDING)

Hygiënisch afgewerkte plafondtegel, 100 % afwasbaar én brandwerend
- Glasvezel versterkte polyester plafondtegels voor standaard structuurplafonds
(600 x 600 mm en 1200 x 600 mm).

PuraSeal is een 2 componenten voegmassa voor het naadloos dichten (chemisch lassen) van zowel de FRP platen en voorzetpanelen als van hygiënische
wandbescherming. PuraSeal blijft 15 % flexibel om eventuele uitzetting op te
vangen. Standaard leverbaar in wit, bij voldoende afname leverbaar in elke RAL
kleur.
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PURACO WANDBESCHERMING

De PuraProtect geprefabriceerde wandbeschermingen zijn in polyester composiet vervaardigde plinten en stootranden. Deze beschermen uw wanden tegen aanrijdingen van lichte karren tot zware paletten. Deze geprefabriceerde stootrand is gemaakt op basis van een
waterafstotende polyester massa met een “Puracoat” gelcoat oppervlak. Deze stootranden zijn dé perfecte bescherming van uw wanden in clean rooms (GMP grade B, C, D), productieruimtes, dienstgangen, expeditieruimtes, verpakkingsruimtes, opslagruimtes, etc.

PURAPROTECT 10F

PURAPROTECT 20F & 20RB

PuraProtect niveau 1: afwerkingsplint
1000 mm x 28 mm x 100 mm
- Hygiënische afwerkingsplint voor o.a. sassen, kleedkamers, cleanrooms,
operatiezalen, etc.

PURAPROTECT 30F & 30RB

PuraProtect niveau 2: beschermingsplint tegen lichte karren (+/- 200 kg)
1000 mm x 30 mm x 200 mm
- Hygiënische stootplint voor stockage- en productieruimtes, dienstgangen,
cleanrooms, grootkeukens, etc.

PURAPROTECT 40F & 40RB

PuraProtect niveau 3: stootrand tegen middelzwaar transport (+/- 600 kg)
1500 mm x 60mm x 300 mm
- Hygiënische stootrand voor productie- en stockageruimts, dienstgangen,
expeditieruimtes, cleanrooms, grootkeukens, etc.

PuraProtect niveau 4: stootrand tegen zwaar transport (+/- 900 kg)
1500 mm x 100 mm x 400 mm
- Hygiënische stootrand voor zwaar transport in productieruimtes,
stockage- en expeditieruimtes, etc.

Door het plaatsen van PuraProtect plinten en stootranden beschermt u niet alleen uw wanden, maar creëert u de perfecte afwerking.
PuraProtect wandbescherming voorkomt holle ruimtes achter de plint of stootrand en zorgt dus voor een hygiënische hoekuitronding
tussen vloer en wand.
De horizontale en verticale voegen worden met sanitaire silicone of PuraSeal kiemvrij afgewerkt.
Het PuraProtect gamma beschikt eveneens over geprefabriceerde eindstukken, binnen- en buitenhoeken waardoor een snelle en eenvoudige installatie mogelijk is.
Alle elementen zijn volledig herstelbaar en hebben verschillende oppervlakte afwerkingen (PuraCoat, Pura-Inox of Pura Naturel).
Optioneel kunnen de stootranden d.m.v. stalen ankers in de grond chemisch verankerd worden.

PURACOAT

PURA-INOX

PuraCoat is een (bacteriewerende), schok en chemisch resistente, gladde, niet
corrosieve en waterafstotende gelcoat door het gesloten en vlak oppervlakte.
Het vlakke en niet poreuze oppervlak is heel eenvoudig te reinigen en onderhoudsvriendelijk. PuraCoat is volledig herstelbaar en bij voldoende afn ame
leverenbaar in elke kleur.

Het complete PuraProtect assortiment is verkrijgbaar in hoge kwaliteitsinox van
1,2 mm dikte (AISI 304L of 316L). Andere diktes of kwaliteiten zijn verkrijgbaar
op aanvraag. Eindstukken, binnen- en buitenhoeken zijn professioneel gelast.

Chemisch resistent

Gemakkelijk en snel
te installeren

Euro Class E,
of vuurvertragend
(C-S3,d0 or B-S2,d0)

Gesloten glad
oppervlak

Snel herstelbaar

Alle RAL kleuren
beschikbaar (min.
1000 m2)

PURA PE WANDBESCHERMING

PURA INOX VEILIGHEIDSPALEN & BEUGELS

Puraco polyethyleen wandbescherming is verkrijgbaar met een zelfklevende
band of voorzien van voorgeboorde gaten (verzonken mechanische bevestiging). Een verborgen bevestiging is mogelijk d.m.v. een PE afdekdopje.

De Puraco inox palen en -beugels worden gevuld met polyester composiet of
hoogwaardige beton om snelle blutsvorming te voorkomen.

De polyethyleen stootbanden zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en in
elke kleur.
Kwaliteit: Minimum PE500

De inox stootpalen en -beugels beschermen wanden, deurkaders, buitenhoeken, schuifdeuren, etc. tegen aanrijdingen.
Eveneens zijn alle mogelijke afmetingen of maten mogelijk
Afwerking: Geslepen / geborsteld (glanzend) of geglasstraald (mat)
Standaard kwaliteit: AISI 304L of AISI 316L

104 mm:

204 mm:

PURACO PROJECTREALISATIES

REFERENTIES

GlaxoSmithKline BE, Terumo Europe BE, Pfizer FR, Sanofi FR, Yves Rocher FR, Janssens Pharmaceutica (Johnson & Johnson Pharmaceuticals) BE, Chanel Parfums & Beauté FR, Baxter Belgium, UZ Gent BE, L’Occitane, Hôpital Cochin Paris, Lilly, Novartis, etc.

TOEPASBARE GEBIEDEN
GMP GRADE B - C - D
ISO 5 | ISO 6 | ISO 7 | ISO 8
Farmaceutische industrie

Gezondheidszorgs

Biotechnologie

Cosmetische industrie

Microtechnologie

Laboratoria

Chemische industrie

Cleanrooms
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