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KPS100

KPS100 is een hygiënische, zeer duurzame, 
stevig geprofileerde PVC-plaat met tand-en-
groefverbinding en een verborgen bevestiging.
KPS100 is snel en gemakkelijk te monteren, en is een ideale 
oplossing om beschadigde plaatpanelen te repareren of voor 
gebruik in agressieve omgevingen.  

Kenmerken en voordelen
– Stevige plaat vervaardigd uit zeer duurzame PVC en

met profielen versterkt voor extra stevigheid.
– Tand-en-groefverbindingssysteem met verborgen

bevestigingen.
– Reeks lijst- en zetwerk.
– Brandprestaties volgens Euroklasse B-s3,d0 (Norm),

B-s2,d0 (in optioneel +Plus).
– Standaardlengtes van 2,5 m, 3 m, 3,5 m en 4 m.

Andere lengtes zijn op aanvraag verkrijgbaar.
– ISO 9001, AENOR en IQ-NET certificaten.
– Met EG-keurmerk.
– 100 % recycleerbaar.
– Sanitair Register, RGSA-registratiecode: 39.04206/V.

Technische specificaties Compatibele profielen

KSCR8

KSHR3KSJR1

KSAR15

KPS100

Standaardlengtes (± 10 mm) 2,5 m, 3 m, 3,5 m, 4 m

Breedte (± 1 mm) 333,3 mm

Totale dikte 5,5 mm

Gewicht 3,30 kg/m2

Geleidingscoëfficiënt 0,17 W/m°C

Lineaire dilatatiecoëfficiënt 6 . 10-5

Breukverlenging 40 %

Bereik bedrijfstemperatuur (max./min.) 50 °C / -20 °C

Elasticiteitsmodulus 2.500 kg/cm2

Hardheid D 78 - 88

Stabilisering Loodvrij

Brandclassificatie B-s3,d0 / B-s2,d0

357,8 mm
333,3 mm

5,5 mm
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KPS200 is een hygiënische, zeer duurzame, 
stevige PVC-plaat met tand-en-groefverbinding 
en verborgen bevestiging.

KPS200 is snel en gemakkelijk te monteren, en vormt een ideale 
oplossing om beschadigde plaatpanelen te repareren of voor 
gebruik in agressieve omgevingen.  

Kenmerken en voordelen
– Stevige plaat vervaardigd uit zeer duurzame PVC met een 

effen afwerking.
– Tand-en-groefverbindingssysteem met verborgen

bevestigingen.
– Reeks lijst- en zetwerk .
– Brandprestaties volgens Euroklasse B-s3,d0 (Norm).
– Standaardlengtes van 2,5 m, 3 m, 3,5 m en 4 m. 

Andere lengtes zijn op aanvraag verkrijgbaar.
– ISO 9001, AENOR en IQ-NET certificaten.
– Met EG-keurmerk.
– 100 % recycleerbaar.
– Sanitair Register, RGSA-registratiecode: 39.04206/V.

KPS200

Standaardlengtes (± 10 mm) 2,5 m, 3 m, 3,5 m, 4 m

Breedte (± 1 mm) 333 mm

Totale dikte (± 1 mm) 7,5 mm

Gewicht 3,60 kg/m2

Geleidingscoëfficiënt 0,17 W/m°C

Lineaire dilatatiecoëfficiënt 6 . 10-5

Breukverlenging 40 %

Bereik bedrijfstemperatuur (max./min.) 50 °C / -20 °C

Elasticiteitsmodulus 2.500 kg/cm2

Hardheid D 78 - 88

Stabilisering Loodvrij

Brandclassificatie B-s3,d0

Technische specificaties Compatibele profielen

333 mm

7,5 mm

KSCR6

KSHR4KSJR2

KSAR15

KPS200
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KPS300 is een hygiënische, zeer duurzame, 
platte PVC-plaat met een schuimkern, tand-en-
groefverbinding en verborgen bevestiging.

KPS300 is snel en gemakkelijk te monteren, en vormt een ideale 
oplossing om beschadigde plaatpanelen te repareren of voor 
gebruik in agressieve omgevingen.  

Kenmerken en voordelen
– Gecoëxtrudeerde, zeer duurzame PVC-bekleding met

schuimkern, een hygiënische effen afwerking.
– Tand-en-groefverbindingssysteem met verborgen

bevestigingen.
– Hoge kwaliteit met een uitzonderlijke slagvastheid.
– Reeks lijst- en zetwerk.
– Brandprestaties volgens Euroklasse B-s3,d0 (Norm),

B-s2,d0 (in optioneel +Plus).
– Standaardlengtes van 2,5 m, 3 m, 3,5 m en 4 m. 

Andere lengtes zijn op aanvraag verkrijgbaar.
– ISO 9001, AENOR en IQ-NET certificaten.
– Optioneel antibacterieel certificaat.
– Met EG-keurmerk.
– 100 % recycleerbaar.
– Sanitair Register, RGSA-registratiecode: 39.04206/V.

KPS300

Standaardlengtes (+ 7 mm / - 2 mm) 2,5 m, 3 m, 3,5 m, 4 m

Breedte (± 2 mm) 333,3 mm

Totale dikte (± 0,8 mm) 8 mm

Gewicht 4,275 kg/m2

Geleidingscoëfficiënt 0,07 W/m°C

Lineaire dilatatiecoëfficiënt 54 . 10-5

Breukverlenging 40 %

Bereik bedrijfstemperatuur (max./min.) 50 °C / -20 °C

Elasticiteitsmodulus 1.200 N/mm2

Hardheid D 74

Stabilisering Loodvrij

Brandclassificatie B-s3,d0 / B-s2,d0

Technische specificaties Compatibele profielen

KSR20 KSAR15

KSCR6

KSHR4KSJR2

KSAR15

333,3 mm

8 mm

KPS300
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KPS500 is een hygiënische, zeer duurzame, 
stevige PVC-plaat met tand-en-groefverbinding 
en verborgen bevestiging.

KPS500 is snel en gemakkelijk te monteren, en vormt een ideale 
oplossing om beschadigde plaatpanelen te repareren of voor 
gebruik in agressieve omgevingen.  

Kenmerken en voordelen
– Gecoëxtrudeerde, zeer duurzame PVC-bekleding met

schuimkern, met een hygiënische effen afwerking.
– Tand-en-groefverbindingssysteem met verborgen

bevestigingen.
– Hoge kwaliteit met een uitzonderlijke slagvastheid.
– Reeks hollijsten en zetwerk.
– Brandprestaties volgens Euroklasse B-s3,d0 (Norm),

B-s2,d0 (in optioneel +Plus).
– Standaardlengtes van 3 m en 4 m. Andere lengtes zijn

op aanvraag verkrijgbaar.
– ISO 9001, AENOR en IQ-NET certificaten.
– Optioneel antibacterieel certificaat.
– Met EG-keurmerk.
– 100 % recycleerbaar.
– Sanitair Register, RGSA-registratiecode: 39.04206/V.

KPS500

Standaardlengtes (± 10 mm) 3 m, 4 m

Breedte (± 2 mm) 500 mm

Totale dikte (± 1 mm) 8 mm

Gewicht 4,275 kg/m2

Geleidingscoëfficiënt 0,07 W/m°C

Lineaire dilatatiecoëfficiënt 54 . 10-5

Breukrek 40 %

Bereik bedrijfstemperatuur (max./min.) 50 °C / -20 °C

Modules elasticiteit 1.200 N/mm2

Shorehardheid D 74

Stabilisering Loodvrij

Brandclassificatie B-s3,d0 / B-s2,d0

Technische specificaties Compatibele profielen

KSCR6

KSHR4KSJR2

KSAR15

500 mm

8 mm

KPS500
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KPSCeiling

KPSCeiling is speciaal ontworpen voor plafonds. 
Het is een hygiënische PVC-bekleding die geen 
onderhoud behoeft en beschermt tegen damp 
en vocht.

KPSCeiling is snel en gemakkelijk te monteren, het heeft 
hermetische verbindingen, verborgen bevestigingen, en vormt 
een ideale oplossing voor toepassingen in de voedingssector, 
waar weerstand tegen vetten en zuren is vereist.  

Kenmerken en voordelen
– Zeer duurzame PVC-bekleding met honingraatkern, 

en een hygiënische effen afwerking. 
– Tand-en-groefverbindingssysteem met verborgen

bevestigingen.
– Reeks lijst- en zetwerk.
– Brandprestaties volgens Euroklasse B-s2,d0 (+Plus).
– Standaardlengtes van 3 m en 4 m. Andere lengtes zijn

op aanvraag verkrijgbaar.
– ISO 9001, AENOR en IQ-NET certificaten.
– Met EG-keurmerk.
– 100 % recycleerbaar.
– Sanitair Register, RGSA-registratiecode: 39.04206/V.

KPSCeiling

Standaardlengtes (± 10 mm) 3 m, 4 m

Breedte (± 2 mm) 333 mm

Totale dikte (± 1 mm) 10 mm

Gewicht 2,49 kg/m2

Geleidingscoëfficiënt 0,17 W/m°C

Lineaire dilatatiecoëfficiënt 6 . 10-5

Breukverlenging 40 %

Bereik bedrijfstemperatuur (max./min.) 50 °C / -20 °C

Elasticiteitsmodulus 2.500 kg/cm2

Hardheid D 74

Stabilisering Loodvrij

Brandclassificatie in LM+Plus B-s2,d0

Technische specificaties Compatibele profielen

KSHR10

KSHR4KSJR2

KSAR15

333 mm

10 mm
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KSJR1: ‘J’-profiel in 2 delen 
met flexibele lip 

KSHR4: ‘H’-profiel in 2 delen 

KSHR10: ‘H’-profiel in 1 deel 

KSCR6: Profielrandelement 
in 1 deel

KSAR15: Profielrandelement 
in 1 deel

KSCR8: Profielrandelement 
in 2 delen

KSHR3: ‘H’-profiel in 2 delen 
met flexibele lip 

KSJR2: ‘J’-profiel in 2 delen 

Inclusief twee PVC delen, waarvan 
een met een flexibele lip om aan 
te passen aan de inkepingen op de 
plaat. Ontworpen in twee delen voor 
bevestiging met verborgen schroef. 

Ontworpen om twee platen te verbinden, 
inclusief twee PVC-delen. Profiel 
ontworpen in twee delen voor bevestiging 
met verborgen schroef. 

10 mm dik om platen en laminaten  
te verbinden. Inclusief een PVC-deel 
met asymmetrische lippen (26 mm  
en 36 mm) voor bevestiging met  
verborgen schroeven. 

Randelement in één stuk om twee 
hoekplaten te verbinden. Kan met een 
verborgen schroef worden vastgezet.  

Stevig PVC-profielrandelement uit één 
deel, 50 x 50 mm, om twee hoekplaten te 
verbinden.

‘C’-profielrandelement in twee delen om 
twee hoekplaten te verbinden. Kan met 
een verborgen schroef worden vastgezet.  

Ontworpen om twee platen te verbinden, 
inclusief twee PVC-delen voor de 
bevestiging met een verborgen schroef, 
waarvan een met een flexibele lip om aan 
te passen aan de inkepingen op de plaat. 

Inclusief twee PVC-delen, waarvan 
een met een regendeflector. Profiel 
ontworpen in twee delen voor  
bevestiging met verborgen schroef. 

Hygiënische bekleding
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KSPR16: Flexibele vaste plint KSPR11: ‘PZ’-profiel met 
flexibele lip 

Plintprofiel van 100 mm in flexibele vaste 
PVC om aan te passen aan 
onregelmatigheden van de vloer. 
Voor voegen tussen de muur en de vloer.

Ideaal voor hermetische afdichting van 
voegen tussen de muur en de vloer en 
tussen de muur en de plint.

KS20-23: Hol 
profielrandelement met 
stevige PVC-steun

Hol randelement met stevige PVC-steun. 
Flexibele PVC-kap van 70 tot 100 mm 
voor hoekaanpassing. Verkrijgbaar in 
lengtes van drie en vier meter.

Andere verkrijgbare steunen: geprofileerd 
aluminium en geprofileerde PVC (KS24-31)
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Montage & Service
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Contact
Narviplastx - Industrial Plastics Division of Narviflex NV
Liesdonk 7
B-2440 Geel  Belgium
Tel : +32 14 59.11.31
E-Mail : info@narviplastx.eu
Web : www.narviplastx.eu




