STABU bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw
SPECIFICATIES
B211120.022.f01

blad: 5
AGGLOMERAATSTEEN WERKBLAD (NEN-EN 15285+c08)
versie: 101 datum: 01-01-2015
1 Fabrikaat: Cosentino.
2 Silestone werkblad/pantryblad type #
\Nebula Code. \Nebula. \Platinum. \Life!. \Zen.
\Rivers. \Mythology. \Stellar. \Stone. \Mesopotamia.
\Tropical Forest. \Cielo. \Basiq. \Ocean. \Custom.
\Stonium. \Galactic. \Mountain. \Nebula Alpha. \.....
3#
\Materiaal samenstelling kwartscomposiet: 90% kwarts,
hars, granietgranulaat, pigmenten en zilverionen.
OPMERKING: zilverionen zorgen voor antibacteriële
werking.
4#
\Drukvastheid (EN-14617-15) (MPa): 110-210.
5#
\Buigweerstand (EN-14617-2) (MPa): 40-68.
6#
\Schokbestendigheid (EN-14617-9) (cm): 60-97.
7#
\Weerstand tegen thermische schok (EN-14617-9) (MPa):
30-71.
8#
\Waterabsorptie (EN-14617-1) (%): 0,07-0,18.
9#
\Dichtheid (En-14617-1) (kg/m3): 2.230-2.458.
10 #
\Thermische uitzetting (EN-14617-11): 7-8.10-6°C-1.
11 #
\Hardheid oppervlakte (EN-101) (Sch.v.Mohs): 5-7.
12 #
\Brandgedrag (EN-13501-1) (klasse): Bfl-s1,d0.
13 #
\Slijtvastheid (EN-14617-4) (mm): 26-31.
14 #
\.....
15 #
\Kleur: .....
OPMERKING: in overleg met fabrikant.
16 #
\Oppervlaktebehandeling: gepolijst.....
\Oppervlaktebehandeling: suède.....
\Oppervlaktebehandeling: volcano.....
\Oppervlaktebehandeling.....
17 #
\.....
18 #
\Dikte (mm): 12. \Dikte (mm): 20. \Dikte (mm): 30.
\Dikte.....
OPMERKING: voor professioneel gebruik: dikte 20mm.
19 #
\Afmetingen (lxb) (mm): 3.200x1.550.
\Afmetingen (lxb) (mm): 3.000x1.300.
OPMERKING: afmetingen zijn afhankelijk van kleur, in
overleg met de fabrikant.
20 Afwerking rand #
\gepolijst incl. facet. \1/2 afgerond. \rond.
\opgedikt 45° verstek incl.
facetafwerking.
OPMERKING: Alleen voor zichtbare en vrijstaande rand.
21 Aansluiting achterwand #
\recht. \meegevormde opstand,
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hoogte.....
22 Silestone geïntegreerde spoelbak type:
#
\Integrity One gepolijst, 410x510x155mm.
\Integrity Due gepolijst, 370x340x155mm.
\Integrity Due gepolijst, 370x510x155mm.
\Integrity XL gepolijst, 670x435x210mm.
OPMERKING: Incl. installatiesysteem, korfplug en
overloop.
23 #
\Bewerkingen:
24 #
\- kookplaat..... \- spoelbak..... \- kraangat.....
\- watergeulen..... \- boorgat..... \- sparing,
rechthoekig..... \- vlak inbouw. \- vlak opbouw.
25 #
\.....
26 #
\Plintplaat:
27 #
\- type/kleur: overeenkomstig aan werkblad.....
\- type/kleur: .....
28 #
\- dikte (mm): 12. \- dikte (mm): 20.
\- dikte (mm): 30.
29 #
\- afmetingen (mm): .....
30 #
\Toebehoren:
31 #
\- kit: Colorsil met anti bacteriële werking
overeenkomstig plaat kleur.....
32 #
\- lijm: Solumastik met anti bacteriële werking
overeenkomstig plaat kleur.....
33 #
\.....

