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HPL
HPL platen & stroken zijn multifunctioneel, hebben een hoogwaardige uitstraling 
en unieke eigenschappen. HPL staat voor ‘High Pressure Laminate’ en wordt 
geproduceerd door het onder hoge druk en temperatuur samenbrengen van 
hars en kraftpapier. Hierdoor ontstaat een zeer sterk materiaal met een hoge 
dichtheid.

HPL platen & stroken onderscheiden zich door de extreme weerbestendigheid, 
hoge mate van sterkte en onderhoudsgemak. De toplaag is versterkt met een 
UV-bestendige acrylaat die zorgt voor een hoge kras- en slagvastheid. De platen 
en stroken zijn aan beide kanten hetzelfde afgewerkt en daardoor dubbelzijdig 
te gebruiken! Hierdoor is het vrijwel overal toepasbaar, zowel binnen als buiten.
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MULTIFUNCTIONEEL BOUWPRODUCT

UV beschermingsfolie

UV beschermingsfolie

decoratief papier

meerdere lagen kraftpapier

decoratief papier

 Weerbestendig

 Zeer kras- en slagvast

  Verkrijgbaar in platen en stroken

 Multifunctioneel toepasbaar

 10 jaar garantie

HPL staat voor
‘High Pressure Laminate’



Ons klimaat kent steeds meer extremen. Vocht, wind, hitte en UV-straling 
komen in steeds grotere hoeveelheden voor. Dit vraagt meer van onze 
bouwproducten. Ze moeten lang meegaan en sterk zijn. Het liefst met zo 
min mogelijk onderhoud.

HPL platen & stroken nemen geen water op en zijn daardoor ongevoelig 
voor rotting. De toplaag is van een keihard acrylaat, heeft een hoge 
weerstand tegen verwering en is bestand tegen UV-straling waardoor het 
nauwelijks verkleurt. Hierdoor is groot onderhoud niet nodig; periodiek 
schoonmaken is genoeg.

 Waterbestendig

 Kleurvast en UV-bestendig

 Bestand tegen rotting
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BESTAND TEGEN EXTREME 
WEERSOMSTANDIGHEDEN
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PLATEN EN STROKENZEER KRAS- EN SLAGVAST
HPL platen & stroken zijn in diverse formaten verkrijgbaar. Met de groot formaat platen 
zijn bijvoorbeeld gevels snel en efficiënt af te werken. De grootste plaat beslaat meer dan 
3m2 oppervlak. Hiermee is veel tijdwinst te behalen in vergelijking met panelen van een 
kleiner formaat, waarbij meer montagetijd nodig is om dezelfde oppervlakte te bekleden. 

En voor de kleinere oppervlakten zijn er stroken beschikbaar in diverse formaten. 
Daarmee zijn bijvoorbeeld dakranden heel eenvoudig af te werken. Het scheelt zaagwerk 
op de bouwplek en het bespaart op het zaagverlies. HPL platen & stroken zijn makkelijk 
te installeren door het complete assortiment aan accessoires. De panelen kunnen worden 
geschroefd en voor een blinde bevestiging worden verlijmd.

Door de keiharde acylaat toplaag zijn HPL platen & stroken zeer kras- en slagvast. 
Dit maakt het product geschikt om ook laag bij de grond toegepast te worden 
bijvoorbeeld op bijgebouwen en als gevelbeplating. De platen en stroken zijn 
veel minder gevoelig voor beschadiging ten opzichte van traditionele materialen. 
Ook voor het gebruik in het interieur biedt dit grote voordelen omdat HPL platen 
& stroken geschikt zijn voor ruimtes die intensief gebruikt worden (utiliteitsbouw).
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 Makkelijk te installeren

 Compleet assortiment

 Te schroeven en te lijmen

 Krasbestendig

 Zeer slagvast

 Hoge slijtvastheid

HPL platen & stroken zijn zeer kras- en 
slagvast door de keiharde acylaat toplaag.
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De goede eigenschappen en handige formaten maakt dat HPL platen 
& stroken op elke bouwplaats toegepast kunnen worden bij nieuwbouw, 
maar ook bij renovatieklussen.
 
Doordat de platen & stroken aan beide zijden te gebruiken zijn, is het 
product niet alleen geschikt als plaatmateriaal, maar ook voor scheidings-
wanden en diverse interieurtoepassingen in bijvoorbeeld badkamers en 
keukens.
 
HPL platen & stroken zijn ingedeeld in de zeer gunstige brandklasse B.  
Dit betekent dat de panelen niet of nauwelijks brandbaar zijn, bijna geen 
rook afgeven en niet druipen. Daarmee is het ook een zeer geschikt 
product voor de utiliteitsbouw waar vaak hoge eisen worden 
gesteld aan brandveiligheid.

 Voor nieuwbouw en renovatieklussen

 Dubbelzijdig te gebruiken

 Goede brandklasse B-s1, D0

MULTIFUNCTIONEEL  
TOEPASBAAR
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antraciet

wit

crème

Plaat 1300 x 3050 x 6 mm 6113

kleuren wit, crème, antraciet

verpakking 1 stuk

Strook 400 x 3050 x 6 mm 6140

kleuren wit, crème, antraciet

verpakking 2 x 305 cm

Strook 300 x 3050 x 6 mm 6130

kleuren wit, crème, antraciet

verpakking 2 x 305 cm

Strook 250 x 3050 x 6 mm 6125

kleuren wit, crème, antraciet

verpakking 2 x 305 cm

HET ASSORTIMENT

Verkrijgbaar in 3 kleuren

Voegafdichtingsprofiel 45 mm 0791

extra EPDM

kleuren zwart

verpakking Rol à 100 m

Voegafdichtingsprofiel 60 mm 0792

extra EPDM

kleuren zwart

verpakking Rol à 75 m

Voegafdichtingsprofiel 45 mm 0796

extra PVC

kleuren zwart

verpakking 10 x 250 cm

Torx schroeven RVS 32 mm 0175

kleuren wit, crème, antraciet

verpakking 100 stuks

Torx schroeven RVS 45 mm 0170

kleuren wit, crème, antraciet

verpakking 100 stuks

Voegafdichtingsprofiel 36 mm 0790

extra EPDM

kleuren zwart

verpakking Rol à 100 m
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NPI onderhoudsarme bouwproducten
Ravenswade 158, 3439 LD Nieuwegein
T: 030 - 606 5450, info@npibv.eu, www.npibv.eu
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