ASTRATA SLATS
Lastenboektekst
Technische informatie
Inleiding & toepassingsgebied
Astrata is een productgamma van Decospan met oplossingen op gebied van houten wandbekleding. De producten zijn steeds op
basis van echt fineerhout. Naast de Astrata slats zijn er ook planks en tiles. Ontdek deze producten op
www.astratadecospan.com .
Astrata slats zijn gefineerde balken voor decoratieve interieurdoeleinden en kunnen op heel creatieve manieren toegepast
worden: als wanddecoratie, ruimteverdelers of plafonddecoratie. De balken kunnen verticaal, horizontaal of diagonaal gebruikt
worden. Er kan ook gespeeld worden met de combinatie van verschillende afmetingen om zo een verrassend dynamisch effect
te verkrijgen. Niet geschikt voor dragende toepassingen.
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Afmetingen
Astrata slats zijn vervaardigd uit MDF en gefineerd met een toplaag van 0,6mm fineer. Er zijn 4 afmetingen mogelijk (LxHxB):
-

3040 x 31 x 31 mm
3040 x 65 x 31 mm
3040 x 80 x 39 mm
3040 x 100 x 51 mm

De architect heeft de keuze tussen 3-zijdig gefineerde balken of 4-zijdig gefineerde balken. De driezijdige balken moeten nog op
een achterliggende structuur worden gemonteerd zodat de onafgewerkte zijde niet in het zicht komt. Dit type slat is dus de
meest prijsgunstige oplossing voor toepassingen als wand- of plafonddecoratie. De 4-zijdige slats daarentegen zijn rondom
volledig gefineerd en kunnen dus als losstaand element gebruikt worden. De breedte van de balk kan sporadisch kopse voegen
bevatten.
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Afwerkingen
Astrata slats zijn verkrijgbaar in 2 versies:
ONBEHANDELD (natural)
De “Astrata slats” worden geschuurd geleverd. Zo kunnen ze geheel naar wens van de voorschrijver afgewerkt worden met een
olie, beits of vernis zodat ze perfect in het project passen, samen met het andere meubilair.
Uit voorraad leverbaar: Oak Natural Adagio/Alleegro. Combineerbaar met Querkus Oak Natural – www.querkusdecospan.com
Andere houtsoorten zijn op bestelling verkrijgbaar, vanaf 150 identieke stuks.
Raadpleeg onze beschikbare houtsoorten op www.decospan.com .
Maatwerk is mogelijk: contacteer ons voor andere afmetingen en eventuele extra bewerkingen (groeven, boren, …).
VOORBEHANDELD (beits + vernis)
Afgewerkte balken, klaar voor gebruik, die geen verdere afwerking behoeven. Hierdoor wordt enorm veel tijd bespaard in het
productieproces. Uit voorraad leverbaar: type Ivory Oak. Combineerbaar met Shinnoki – www.shinnoki.com .
Op bestelling verkrijgbaar, vanaf 150 identieke stuks: Natural Oak, Milk Oak, Desert Oak, Manhattan Oak, Chocolate Oak.
Afwerkingstechniek: gebeitst met watergedragen kleurbeits en beschermd met zes lagen milieuvriendelijke UV-geharde acrylurethaanvernis (99,5% vaste stoffen), die achtereenvolgens worden aangebracht met een roltechniek en tussentijdse droging;
matte afwerking (glansgraad van 10%, +/- 3%).
Onderhoud van de kant-en-klare balken: Voor normaal onderhoud volstaat het de balken af te stoffen met een droge, zachte
doek. Een licht vochtige doek is ook geschikt, maar dan mag u zeker niet te veel water gebruiken. Het is raadzaam om vocht zo
snel mogelijk op te drogen, zodat er geen vochtplekken ontstaan. Hardnekkig vuil kan worden verwijderd doormiddel van water
met een mild schoonmaakmiddel of detergent. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen op basis van aceton of ethylbutylacetaat.
Deze stoffen kunnen permanente vlekken veroorzaken. Ook was en olie kunnen schade veroorzaken.

Plaatsingsinstructies
Afhankelijk van de situatie zal de montagetechniek verschillen. Enkele suggesties kunnen gedownload worden vanaf
www.astratadecospan.com . Werk steeds volgens de regels van de kunst, en gebruik precies meetgereedschap en/of
laserapparatuur. Respecteer ten allen tijde de relevante wet- en regelgeving die eventueel van toepassing is. Vermijd direct
contact met de vloer om eventuele waterschade door poetsen uit te sluiten.
Elke houtsoort, ongeacht deze is afgewerkt, heeft een eigen kleur dewelke nog eens kan verschillen van stam tot stam, en zal na
verloop van tijd verder verkleuren bij blootstelling aan UV-straling (licht).

Contact
Decospan NV
Lageweg 33
8930 Menen
0032 56 52 88 00
info@decospan.com

Disclaimer
Houd er rekening mee dat de informatie in dit document mogelijk verouderd is en dat er mogelijk al een nieuwe versie is
uitgebracht. Daarom raden wij u aan om altijd onze website te raadplegen om de meest recente versie te downloaden.
Decospan zet zich in voor de continue verbetering van zijn producten en diensten, waardoor de daadwerkelijke producten
kunnen afwijken van de producten zoals beschreven in dit document. Decospan wijst elke aansprakelijkheid af voor de variaties
die kunnen voorkomen tussen de producten en afbeeldingen in deze brochure en de daadwerkelijke producten. Alle inhoud van
deze brochure is uitsluitend bedoeld ter informatie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
© 2020 Decospan. Alle rechten voorbehouden.
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