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Natuurlijke uitstraling
Het Hout Composiet Systeem van PAM bestaat uit kunststof dragers waarop
speciale aluminium profielen gemonteerd worden zodat de hout composiet
delen met bijbehorende klemmen snel én efficiënt de aangebracht kunnen
worden. Het resultaat is een zeer fraaie vloer die een natuurlijke uitstraling
heeft. Door de aard van de dragende constructie kan dit systeem prima
over goten en dilataties heen worden gelegd. Oneffenheden en optische
verstoringen blijven daarna buiten het zicht. Ook beschikt u, doordat
het systeem over bestaande goten gelegd kan worden, over gemiddeld
10% meer netto oppervlakte. Soms zelfs aanzienlijk meer als ook over
de schrobrand heen gewerkt wordt. De constructie is zeer geschikt om
verkeerd verschot te compenseren zonder dat er wateroverlast ontstaat. De
onderconstructie bestaat uit duurzame materialen, die beide speciaal voor
deze toepassing geproduceerd worden. Tussen de steun en het aluminium
profiel wordt een rubberschijf aangebracht zodat contact geluiden worden
geabsorbeerd. Onderhoud aan de onderliggende vloer of dilatatie is geen
enkel probleem aangezien de onderlinge koppelingen en de bevestiging
geschiedt met hamerkop bouten en moeren.

In verschillende kleuren
en patronen leverbaar

Wisselende samenstelling
Hout composiet is een verzamelnaam voor planken in verschillende vormen, afmetingen en kleuren, maar allen bestaan ze uit een
kunststof met daarin houtvezel of houtmeel. Laat u zich dan ook goed door ons adviseren omtrent de voor uw toepassing meest
geschikte samenstelling hiervan. Er zijn verschillende kunststoffen mogelijk, meestal echter pvc of polypropyleen. Deze kunststoffen
hebben verschillende eigenschappen zoals het wel of niet hebben van weekmakers, die op den duur de mechanische eigenschappen
bepalen. Maar ook de toevoegingen (masterbeds genoemd) die er in zitten. De mix ervan én de vorm van de plankdelen bepalen ook
het brandgedrag. Zo moet een vluchtweg van een woongebouw voldoen aan de Eurobrandklasse Cfl-s1 en voor overige woonruimtes,
zoals balkons, geldt Dfl-s1. De hout composietdelen van PAM hebben allen een geribd oppervlakte en zijn in verschillende breedtes
verkrijgbaar. De diktes zijn afgestemd op de ideale ondersteuningsafstanden van ca. 500 mm. Voor balkons en galerijen kan daarom
veelal met drie profielen naast elkaar worden volstaan. De hout composiet delen zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar.

De voordelen
• Totaal geplaatst gewicht ca. 17 kg/m2
• In verschillende brandklassen
verkrijgbaar
• Contactgeluid wordt niet doorgegeven
• Goede bereikbaarheid van de ondergrond
• Goede waterafvoer
• Verschillende kleuren leverbaar
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