
ONDUCLAIR PROTECT®
Glasvezelversterkte polyester dak- en gevelplaten met een vulmiddel van 

hoogwaardige mineralen, geïmpregneerd in de thermohardende hars.

• Kleur lichtgrijs uit voorraad leverbaar

• Licht van gewicht

• Onverwoestbaar
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• Excellente chemische bestendigheid

• Voor dak, gevel en wand

• Lengte tot maximaal 12 meter



10 JAAR GARANTIE
Onduclair Protect® profielplaten hebben een 
uitermate lange levensduur. Op de 
mechanische eigenschappen geldt een 
fabrieksgarantie van 10 jaar.

EENVOUDIGE MONTAGE
Een montageschroef (bij voorkeur RVS A4) 
kan op de kroon of in het dal van de 
Onduclair Protect® plaat aangebracht 
worden. Wij adviseren om de boorgaten 
altijd voor te boren met een boor ca. 3mm 
groter dan de toegepaste montageschroef.
 

TYPE PLATEN
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ATLAS ACOMFA is reeds vele jaren importeur Nederland voor Onduclair Protect®. Dit excellente 
product is uitermate geschikt voor dak-, gevel- en wandbekleding voor industriële gebouwen waar 
bestendigheid tegen chemische stoffen meer dan wenselijk is. Met een superieure gelcoat wordt 
Onduclair Protect® aan weerszijde tegen extreme omgevingsinvloeden beschermd. 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
➢ Gewicht: ca. 2,90 kg/m2

➢ UV-bescherming: tweezijdig gelcoat
➢ Dikte: ca. 1,45mm
➢ Temperatuurbereik: van -30°C tot +140°C

CHEMISCHE BESTENDIGHEID
Door toepassing van het meest 
hoogwaardige glasvezelversterkte 
polyester, toevoeging van mineralen en 
speciaal ontwikkelde gelcoat maakt dit 
Onduclair Protect® oersterk en bestand 
tegen agressieve chemicaliën. 

250/35 DAK 

BRANDGEDRAG
Onduclair Protect® is in 2 types leverbaar. De 
standaard type CR (brandklasse E) en de 
brandvertragende uitvoering CR&FR 
(brandklasse B-s3-d0). Vanwege aanpassing 
materiaalvoorwaarden is type CR&FR tot 
nader order niet leverbaar. 

KLEUREN
Type CR is in de kleur lichtgrijs (gelijk aan 
RAL7035) en lengte 8000mm op korte 
termijn uit fabrieksvoorraad leverbaar. De 
kleuren gebroken wit en petroleumblauw 
zijn uit productie leverbaar.    

250/35 WAND


