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GLASBORD® er en ekstrem stærk og korrosionfri beklædning
for væg og loft. GLASBORD® er gllasfiber-plader med en unik
SURFASEAL® overflade der er meget rengøringsvenlig

Nem at håndterer

GLASBORD® er også et produkt der er

meget nemt at håndtere. Hvilket også medfører
nem montering. Enkeltstyk kræver ikke truck eller
lignende.

Stor fleksibilitet

GLASBORD® er et produkt der er meget fleksibelt. Det kan tilpasses med almindelige værktøjer. Sammen med vore specialprofiler giver det en
maksimal tilpasningsevne.

Når du køber GLASBORD®-Produkter fra S.E. Hovedgaard skal du kun handle et
sted. Da vi leverer alt fra skruer, beslag, lim, profiler, liste, døre/porte mm.
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Introduktion og forskellige typer af GLASBORD®
GLASBORD® P er et 2,3 mm flexibelt glasfiber panel, der primært anvendes som en stærk beskyttende
og hygiejnisk beklædning af eksisterende vægge og
lofter.
GLASBORD® STI (Scuff) er et stærkt og robust 3,0
mm glasfiber panel, som betegnes om det stærkeste
glasfiber panel på markedet.
GLASBORD® FXI er et 2,3 mm glasfiber panel.
Anvendes primært hvor der både stilles høje krav til
hygiejne og styrke

GLASBORD® sandwich paneler uden lås
Et komplet system, der økonomisk og hurtigt kan installeres. For færdigmontage til nybyggeri og renovering.
Special samlinger kan benyttes med eller uden fugesamlinger afhængig af krav og anvendelse. Leveres som
standard fra 40 - 200 mm.
GLASBORD® Sandwich paneler med lås
Et komplet og stærkt system for nybyggeri og renovering. Indstøbte exentriske låsesystem, gør montagen
hurtig og effektiv, samt giver ekstra stabilitet til bygningen. Leveres som standard fra 60 - 200 mm.
SANIGRID® Loftsystemer med GLASBORD® beklædning er stærk og rengøringsvenlig. Glasfiberpanel
nedhængt gridsystem med GLASBORD® loftbeklædningsplader.

VA N D A F V I S E N D E

S L A G O G R I D S E FA S T

RENGØRINGSVENLIG

GLASBORD® er vand-afvisende hvilket gør at produktet er meget velegnet i fugtige miljøer Endvidere er
GLASBORD® meget rengøringsvenlig

KEMISK RESISTENS

GLASBORD® er med SURFASEAL® overflade
meget fysisk resistens overfor slag og stød. Endvidere
er GLASBORD® meget resistens overfor mange kemiske væsker

Vi hjælper dig gerne gennem alle faser af projektet

S.E. Hovedgaard A/S - Frydsvej 8 - DK 8732 Hovedgaard - Tlf +45 75 66 12 11
Email info@sehvg.dk -WEB www.sehvg.dk

