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Vi er din seriøse  

SAMARBEJDSPARTNER 
til Byggeri... 

NIC Denmarks gerigter rengøres skånsomt i alm. sæbevand (mildt opvaskemiddel) med en blød, men hårdt opvredet klud. Såfremt gerigterne skamferes 
eller anden skade skal udbedres, så spartles eller repareres pladerne nemt som andre tilsvarende plader. Ved anden/ny overflade afrenses gerigterne med 
grundrens, efterfølgende slibes gerigterne med sandpapir (korn 200) inden påføring af ny overflade lak eller maling.

Pre-imprægneret papir
115 - 125 g/m2
0.11 - 0.13 mm
-30 til +110 grader
6-7 ift. DIN 54 003 (uld skala)
Kemisk resistent svarende til DIN 68 861 1C, delvist 1B, Rids resistent svarende til DIN 68 861 2F
Glat
Glans niveau, plet-glans (ca. 15 til 20 enheder ved 60 grader)
Alle dele overholder E1 bestemmelserne.

Papir:
Vægt:
Tykkelse:
Temperatur stabilitet:
Lysfølsomhed:
Modstandsdygtighed:
Struktur:
Glans:
Formaldehyd:

Rengøring og vedligeholdelse

Papirfolie

InnerCore Gerigtsæt til døre

Flex Gerigten er en special dørgerigt med eller uden Flex-fer, der gør 
det muligt at montere gerigten direkte i not i dørkarm og hermed 
undgår du synlige sømhuller. Gerigten uden Flex Fer kan stiftes på 
dørkarm.

Dør gerigtsæt leveres opkappet efter angivne mål, skåret i smig og 
forboret på bagside med huller til geringsbeslag, som medfølger ved 
bestilling. Ved bestilling med Flex-fer, kan denne limes i dør not ved 
montering. Vi anbefaler 3,2 mm. not i dørkarm.

Begge typer gerigter er i MDF, omviklet med papirfolie. 

Standardfarve: Hvid RAL9010

Kan også leveres i rå MDF.

Materiale

Fordele ved InnerCore Flex Gerigt

Bedre varmeisolerende materialer

Reducering af kuldebroer

Lydisolerende

Resistens overfor råd og skimmel angreb

Intet unødvendigt materialespild

Hurtig montering

Færdigbehandlet overflade

Ensartethed ved levering

Kræver kun minimalt værktøj

Medvirker til at BR 2020 opfyldes

Bedre økonomi

Tilfredsstillende resultater


