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HPL (Trespa) platen  

Technische informatie  

Algemeen 

Omschrijving Norm Eenheid  Waarde  

Soortgelijke massa ISO 1183 9/cm² 1,35 

Vochtopname bij normale klimaat  - % - 

Brandgedrag  DIN 4102 - - 

Specifieke warmtecapaciteit  - Kj/Kg ºC - 

 

Mechanisch  

Omschrijving Norm Eenheid  Waarde  

Treksterkte DIN 53455 N/mm 120 

Rek tot breuk  DIN 53455 % - 

E-Modules DIN 53457 (23ºC) N/mm² 7000 

Buigsterkte DIN 53452 N/mm² 150 

Slagsterkte  DIN 53453 (23ºC) Charpy  15 

Shore of kogeldruk hardheid  - Shore ºD 80 

Wrijvingscoëfficiënt - - - 

 

Elektrisch 

Omschrijving Norm Eenheid  Waarde  

Relatieve elektrische constante  DIN 53485 (100Hz) 100 Hz 5 

Diëlektrische verliesfactor DIN 53483 (100 Hz) Tan (100…x10-²) - 

Specifieke weerstand  DIN 53482 16 Ω cm 10 

Oppervlakte weerstand  DIN 53482 13 Ω 10 

Kruipstroomvastheid DIN 53480 KC 100 

Doorslagspanning DIN 53481 kV/mm 15 
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Thermisch 

Omschrijving Norm Eenheid  Waarde  

Kristallijn smeltpunt  - ºC - 

Warmte geleidbaarheid  DIN 52162 W/mºK 0,2 

Lineaire uitzettingscoëfficiënt DIN 53762 Mm/mºC 0,04 

Gebruikstemperatuur lange termijn onbelast - ºC 40/120 

Maximale gebruikstemperatuur korte termijn - ºC 120 

Hitte vormbestendigheid DIN 53461 ºC - 

 

Temperatuurbereik  

Omschrijving Norm 

-40 ºC +120 ºC 

 

Beschrijving  

De HPL compact plaat exterieur verkrijgbaar in 24 verschillende kleuren. De plaat heeft een zijdeglans 

uitstraling met een licht gestructureerde toplaag, en is dubbelzijdig van kleur. HPL is een dichte, harde 

en vormvaste plaat. Zeer geschikt voor zowel binnen-als buitengebruik. Deze HPL compact plaat 

zagen wij haaks op de millimeter nauwkeurig gratis op maat! 

Duurzaam 

Water, zonlicht en vuil dringen niet door in de HPL plaat, dit komt door de dichte toplaag die ontstaat 

bij de productie. Hierbij worden verschillende lagen houtvezel en papier geweekr in fenolhars onder 

hoge druk en temperatuur samengeperst. Er ontstaat een keiharde plaat die 30 jaar meegaat.  

De toplaag is Uv-bestendig en de plaat verweert niet door vocht, schimmel of houtrot.  

Onderhoudsarm 

HPL is nagenoeg onderhoudsvrij omdat de toplaag vrijwel ondoordringbaar is voor vuil. Het enige wat 

nodig is voor het reinigen van de HPL plaat, is een zachte doek en een mild sopje. Gebruik geen 

schuurspons, dit kan vale plekken veroorzaken.  

Bewerkbaar  

HPL is een keiharde kunststof en kan alleen bewerkt worden met de juiste materialen. Denk hierbij 

aan gereedschap dat geschikt is voor hardhout. Met het juiste gereedschap is een HPl prima te 

bewerken.  
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Specificaties  

HPL hebben een aantal belangrijke eigenschappen. Dit is goed om te weten over deze HPL compact 

plaat: 

• Maximale oppervlakte: 3050 x 1300 mm  

• Dubbelzijdig te gebruiken 

• UV en hitte bestendigd 

• Levensduur: 30 jaar  

• Het kan voorkomen dat er zandaanslag ontstaat (max. 0,5 mm), dit is helaas niet te 

voorkomen. 

Bewerkingsmogelijkheden 

HPL is een zeer harde kunststof en is alleen te bewerken met de juiste gereedschappen.  

• Zagen 

• Frezen  

• Boren  

Toepassingen  

HPL is een veelzijdige kunststof en kan voor allerlei doeleinden worden ingezet. Binnen wordt het over 

het algemeen gebruikt in ruimtes waar hygiëne een belangrijke rol speelt. 

Buiten kan HPL voor van alles gebruikt worden, van reclameborden tot boeidelen. 

• Boeidelen 

• Gevelbekleding  

• Reclameborden  

• Hygiënische omgevingen (laboratoria/operatiekamers) 

• Bureaubladen  

 

 

 

 

 

 


