Veggbeskyttere
og rekkverk
for alle sykehuskorridorer,
og fellesrom

Når kvalitet teller

• Laget i polykarbonat, eksepsjonelt
slitesterkt, og motstandsdyktig mot
slag, støt og riper
• Flammehemmende og tåler
vanlige kjemiske midler
• Enkelt å installere, usedvanlig enkelt
å rengjøre, kan desinfiseres

svas svalland as

DECOBA® – Et alternativ uten PVC!

PVC
FREE

DECOBA®
AntiScratching
Structure

DASS

2

DASS
(Decoba Antiripe-struktur)
litt ruglete og glatt overflate
for en elegant, behagelig og
slitesterk overflate
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DECOBA® – Laget av polykarbonat

Hvorfor polykarbonat? Bare en sammenligning:
Polykarbonat (PC)

PVC:

Kjemiske og fysiske egenskaper

Kjemiske og fysiske egenskaper

Polykarbonater er svært støt- og ripebestandig
plast og er preget av ekstraordinær høy motstand
mot slitasje og lang levetid. Blir ikke sprø og holder
på de sjokk- og ripebestandige egenskapene over
et bredt temperaturspekter uten å kreve store
mengder tilsetningsstoffer. Er vannavstøtende
og motstandsdyktig mot mange syrer og
vannholdige oppløsninger av nøytrale salter samt
oksidasjonsmidler. Også noen kovalente organiske
oppløsningsmidler slik som hydrokarboner
og mange oljer og fettstoffer påvirker ikke
polykarbonater. Polykarbonat kan steriliseres ved
en temperatur på 120° C.

PVC er et hardt og sprøtt syntetisk materiale, og
hardhet og skjørhet øker ved lave temperaturer.
PVC er svært værbestandig og kan praktisk
talt ikke bli degradert biologisk. Ren PVC er
imidlertid kjemisk ustabil. Alle typer PVC må i
stor grad stabiliseres ved hjelp antioksidanter,
UV-stabilisatorer eller termiske stabilisatorer.
PVC er svært hardt og sprøtt. Tilsetning av
bløtgjøringsmidler øker elastisiteten, og tilsetning av
klorert polyetylen øker slagfastheten. Ved tilsetning
av bløtgjøringsmidler mister imidlertid PVC sine
selvslukkende egenskaper. PVC viser bare meget
lav termisk stabilitet.

Økologiske og sikkerhetsmessige aspekter
som må tas i betraktning:

Økologiske og sikkerhetsmessige aspekter
som må tas i betraktning:

Polykarbonater er helt ufarlig i fysiologisk sammenheng og er mye brukt i medisinske innretninger. Har
selvslukkende egenskaper i tilfelle brann, og ingen
andre stoffer er påvist bortsett fra vanlige lavtemperatur produkter som dannes i organiske forbindelse.
Polykarbonater er kvalifisert for Eco-Label: Blue
Angel (sertifisering), TCO, Nordiske Svanen, EU
Flower krever blant annet at plasten som brukes er
fri for kreftfremkallende og mutagene stoffer, og de
brannkorrigerende sammensetningene må være fri
for brom, klor og antimon. Polykarbonater er halogenfri i henhold til DIN 0472.

Mykgjørende tilsetningstoffer i PVC tenderer til å
spre seg slik at en viss sprøhet observeres etter
en viss tids bruk. I fysiologiske termer, har de ofte
brukte bløtgjøringsmidler delvis bli klassifisert
som å være problematiske. Det samme gjelder
for de stabilisatorer som ofte brukes. Det tyske
miljøverndepartementet sier i denne forbindelse:
“Spesielt barn blir utsatt for risiko. Det brukte
bløtgjøringsmidlet phthalates anses å være
svært skadelig, siden det har en innvirkning på
den hormonelle balansen i kroppen og svekker
forplantningsevnen og barnets utvikling.”
Uavhengig av dette faktum, kan PVC forårsake
betydelige problemer i tilfelle brann, siden det
spaltes med mer enn 50% av vekten til ren
saltsyredamp under varme med betydelig dannelse
av sotpartikler. Denne dampen reagerer delvis med
de andre lav-temperaturstoffene i sot og røyk og
soten som slippes inkluderer poly-kondenserte
aromater som benzo (a) pyren, pyren samt chrysene
og er svært giftig og kreftfremkallende.

Polykarbonat granulat:
miljøvennlig - resirkulerbar og gjenbrukbar

4

svas svalland as • tlf. 222 80 896 • fax 222 89 196 • firmapost@svas.no • www.svas.no

yller
Oppf standard est
Ust
ne i E
ikring
krave -1 branns øykgass
501
av r
EN 13 utvikling B-s1-d0
g
o
at:
esult
Testr

DECOBA® Veggbeskyttelsessystemer laget av
polykarbonat oppfylle de strenge kravene i EU som
omhandler brannvern og utvikling av røykgass
DECOBA® - Viktige egenskaper:
- er ikke tilsatt bløtgjøringsmidler som kan forårsaker
sykdom
- uten klor og brom - i tilfelle av brann gir dette mindre
giftige røykgasser

DECOBA® sertifikater:
• DECOBA® Alle decoba-produkter oppfyller krav til brannbeskyttelse i henhold
til B1, B2, M og F
• Tilsvarer den nye EU-standarden:
EN 13501-1 Brannsikringstest og utvikling av røykgass
Testresultat: B-s1-d0
• DECOBA® er motstandsdyktig mot vanlige desinfeksjonsmidler
• DIN 13411:
Våre produkter kan brukes i henhold
DIN standard “Veggbeskyttelse i helseinstitusjoner”

Marine
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for bedre sikkerhet
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Structure

DASS

g 250 kg
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DECOBA® Plax Veggpaneler
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DECOBA® Plax
Beskytter overflatene mot riper
og skitt
Skader og smuss. Dekorativ beskyttelse - Spesielt
nyttig på sykehus, kantiner, workshops, omsorgsenheter, og i idretts- og kommunale anlegg.
DECOBA® Plax er svært robust, lett å rengjøre og
motstandsdyktig mot de fleste kjemiske rengjøringsmidler.
Festes med hjelp av monteringslim som gjør installasjon enkel og problemfri.
DECOBA® Plax er:
• lett å rengjøre
• flammehemmende
• ekstremt ripefast og
• slitesterkt.
DASS (DECOBA®-Antiripe-struktur)
• litt ruglete og glatt overflate for en elegant, behagelig og slitesterk overflate
Materiale:
• 2.0 mm DECOBA® Polykarbonat
• Størrelsen på platene: 1,30 m x 3,00 m,
• Kuttes etter måle på fabrikken
• Festes med hjelp av monteringslim

Enkel å montere. Monteringslimet er luktfritt,
transparent og lett å spre over veggflaten.
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DECOBA® Plax Creativ
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DECOBA® Plax Creativ
Ingen begresninger i designet.
Enten du ønsker en bølge, et sjakkbrett eller et dyremotiv - du kan velge nesten alt du vil ved å utnytte
dette fleksible materialet.
Festes med hjelp av monteringslim og er enkel og
problemfri å installere.

DECOBA® Plax er:
• lett å rengjøre
• flammehemmende
• ekstremt ripefast og
• slitesterkt.
Materiale:
• 2.0 mm DECOBA® Polykarbonat
• Størrelsen på platene: 1,30 m x 3,00 m,
• Kuttes etter måle på fabrikken
• Festes med hjelp av monteringslim

Ingen begresninger i designet.

Design piktogrammer og veggtatoveringer for ditt individuelle miljø.
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DECOBA® Plax Standard

Halvsirkel
30 cm eller
40 cm

50 cm

25 cm

Dørbeskyttelse:
3 tiltalende former - ferdigmontert

30 cm

g 130 cm

g 130 cm

Overflatebeskyttelse i rektangulær form eller bølgeform
i 4 standardstørrelser:
Høyde på 15, 20, 30 eller 60 cm, lengde på 300 cm
15 cm

g 300 cm

20 cm

30 cm

60 cm
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DECOBA® Plax i standard
størrelser for enkel montering
Plax er ideell ikke bare for vegger, men også for dører.
Her kan ulike former og motiver også realiseres.

90 cm g

125 cm g

DECOBA® Plax er:
• lett å rengjøre
• flammehemmende
• svært ripebestandig
• svært holdbare
• sparer dyre oppussinger

Materiale:
• 2.0 mm DECOBA® Polykarbonat
• Størrelsen på platene: 1.30 m x 3.00 m,
• Kuttes etter måle på fabrikken
• Festes med hjelp av monteringslim

Spesielle mønstre er tilgjengelig

g 300 cm

Marine

Asurblå

Dueblå

Pastellgrønn

Oransje

Maisgul

Kremhvit

Hvit

PVC
FREE

for bedre sikkerhet

Lysegrå

DECOBA®
AntiScratching
Structure

DASS

g 250 kg

svas svalland as • tlf. 222 80 896 • fax 222 89 196 • firmapost@svas.no • www.svas.no

spesialfarger
tilgjengelig

B1
M1
F2

11

DECOBA® Corner DP
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DECOBA® Corner DP (Double Protected)
Dette er måten du beskytter dine
hjørner på.
DECOBA® Corner og edge og beskyttelse unngår begge
svært små så vel som lineære skader. Samtidig reduserer DECOBA® Corner risikoen for skade, f.eks
i barnehager, skoler eller omsorgfasiliteter.
De indre delene består av en robust aluminiumsprofil.
Belagt med en 2,5 mm DECOBA® Polykarbonat profil.
Fordel: nesten ubegrenset holdbarhet.
Vedlikeholdskostnader? Reparasjoner? Ved å bruke
DECOBA® Corner dette ikke vil være et problem, og kan
virkelig bli neglisjert!
Videre står DECOBA® Corner for lettstelt og et høyt nivå
av hygiene. Materialet kan lett rengjøres, er brannsikkert
og ekstremt ripebestandig.
Velg ditt eget system av beskyttende kanter fra
2 forskjellige størrelser med respektiv fargespektre.
Materiale:
• Basis: robust aluminiumsprofil
• Belegg: 2.5 mm
DECOBA® Polykarbonat profil
• Avrundede endestykker
• 2 størrelser: 50 x 50 og 76 x 76 mm
• Lengder opp til 6 m mulig
• Kuttes etter måle på fabrikken

2 størrelser, enkel å montere, farger kan kombineres
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DECOBA® Corner P/PF

90°

14
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70° - 135°

DECOBA® Corner P (Protected)
DECOBA® Corner PF (Protected Flexible)
beskyttelse for nesten alle hjørne
DECOBA® Corner P – et rimelig alternativ for hjørneog kantbeskyttelse for mindre utsattte soner.
Benlengde: 50 x 50 mm, for 90 ° vinkel
DECOBA® Corner PF – den fleksible hjørne- og kantbeskyttelse for mindre utsatte soner.
Den fleksible kantbeskyttelse er ideelt egnet for flate
eller spisse vinkler fra 70 ° opp til 135 °.
Benlengde: 76 x 76 mm
DECOBA® Corner P/PF består av en 2,5 mm polykarbonat profil for støvfri montering med lim - uten
boring.
Materialet er lett å rengjøre, flammehemmet og ekstremt ripebestandig.
Materiale:
• 2.5 mm DECOBA® Polykarbonat profil
• 2 størrelser: 50 x 50 and 76 x 76 mm
• Kuttes etter måle på fabrikken opp til 3 m

70° - 135°

2 størrelser, enkelt å montere, fargene kan kombineres
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DECOBA® Hander 140
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DECOBA® Hander 140
Et system for rekkverk og vegger
Enten det er på skoler, idrettshaller, treningssentre, kommunale anlegg, kantiner eller sykehjem: Alternativene
for å bruke dette systemet er ekstremt mangfoldig. En
betydelig fordel: DECOBA® hander 140 fungerer også
som en beskyttende støtfanger for veggene ved å
holde sykehussenger og traller m.m. på trygg avstand.
Konstruksjonen har en basis laget av en ekstrudert aluminiumsprofil, forsterket av to suspensjonsprofiler, samt
belagt med en DECOBA® polykarbonat profil som gir
høy stabilitet og en robust veggbeskyttelse.
Avrundede endestykker gir en problemfri rund finish
med koplingsstykker (Bridge Edges). Fleksibel montering med veggholdere.
Gir et interessant fargerikt preg ved hjelp av endestykker
i forskjellige farger.
DECOBA® hander – lett å rengjøre, brannsikre og ekstremt ripebestandig.
Materiale:
• Basis: ekstrudert aluminiumsprofil med to suspensjonsprofiler
• Belegg: 2,5 mm DECOBA® Polykarbonat profil,
høyde 140 mm
• Avrundede endestykker og koblinger
• Montering med veggholdere
• Standard lengde: opp til 4 m
• Kuttes etter måle på fabrikken

2 størrelser, enkel å montere, farger kan kombineres
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DECOBA® Hander 46
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DECOBA®-Hander 46:
Alt helt under kontroll med et
sikkert grep, samme hvor du går
Overalt hvor et sikkert støttehåndtak er nødvendig, tilbyr
DECOBA® rekkverket nyttig hjelp i dagliglivet. Ideelt til
trapper og i korridorer.
Materialet polykarbonat føles behagelig og den spesielle
overflatestrukturen av DECOBA® sikrer et sklisikkert
grep.
Konstruksjonen har en basis laget av ekstrudert aluminiumsprofil som tilbyr høy stabilitet. Belegget består av en
2,5 mm DECOBA® Polykarbonat profil.
De avrundede endestykkene og tilkoblingene møter
nesten ethvert arkitektonisk krav. Fleksibel montering
med variable glidbare veggholdere.
DECOBA® Hander - lett å rengjøre, brannsikker og ekstremt ripebestandig.
Materiale:
• Basis: ekstrudert aluminiumsprofil
• Belegg: 2,5 mm DECOBA® Polykarbonat profil,
46 Ø mm
• Avrundede endestykker og koblinger
• Montering med veggholdere
• Standard lengde: opp til 4 m
• Kuttes etter måle på fabrikken

Håndterer nesten enhver vinkel.
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DECOBA® Bumper
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DECOBA® Bumper
Beskyttelse for fellesrom og
korridorer
Laget av en eller flere ekstruderte, meget robuste aluminiumprofiler, belagt med en 2,5 mm DECOBA® polykarbonat profil, tilbyr dette systemet maksimal motstand
mot støt.
Beskytt dine vegger mot støt forårsaket av senger,
bevegelige sykesenger, rullestoler eller forsynings- og
matvogner. Velg din individuelle høyde og dermed unngå
dyre reparasjoner og vanlige oppussinger.
Gi et interessant fargeriket preg ved hjelp endestykker i
forskjellige farger.
DECOBA® Hander - lett å rengjøre, brannsikker og ekstremt ripebestandig.
Materiale:
• Basis: ekstrudert aluminiumsprofil med monteringshull, eventuelt med 1, 2 eller 3 suspensjonsprofiler
• Belegg: 2,5 mm DECOBA® Polykarbonat profil, høyde
200 mm, tykkelse 30 mm
• Avrundede endestykker
• Standard lengde: opp til 4 m
• Kuttes etter måle på fabrikken

Farger kan kombineres

Avrundede endestykker
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DECOBA® – For større sikkerhet

PVC
FREE

DECOBA®
AntiScratching
Structure

DASS

DECOBA® Polykarbonat:
Her er noen veldig overbevisende
fordeler
• Behagelig håndgrep
• Høy støtmotstand over et bredt
temperaturområde fra -20° C opp til 125° C
• Ekstrem kompakthet med høy elastisitet
• Meget motstandsdyktig mot riper
• Varmestabilt opp til 130° C
• Enkel å montere
• Kjemisk bestandighet mot mineralsyrer
(karbonsyre, melkesyre, sitronsyre), og mot eter
og alkohol, og en rekke typer smørefett og oljer
Vennligst merk: Ingen motstand mot
klorerte hydrokarboner, ketoner og basiske
oppløsninger. Fare for spenningskorrosjon.
• Ingen helserisiko
• Smak- og luktfritt
• Lett å rengjøre, skitt eller skrapemerker kan
vanligvis fjernes med en tørr klut uten problem
• Rengjøring med vanlige rengjøringsmidler er
mulig.
• Brannsikker og toksisitet klassifisert i henhold
til B-, M-og F-klassifisering. På grunn av det
ekstra flammehemmende tilsetningsstoffet kan
materialet ikke anvendes i direkte kontakt med
mat.
• God UV-motstand i rom
• Miljøvennlig, og er resirkulerbar og
gjenbrukbar.

22

g 250 kg

B1
M1
F2

DASS
DECOBA® Anti-ripe struktur
• lett ruglete, glatt overflate for optimalt
og glidefritt håndgrep

DECOBA® Monteringslim
• DECOBA®- monteringslim er
- luktfritt,
- transparent og
- lett å påføre veggen.

DECOBA® Flex Fugemasse
• Spesiell fugemasse lisensiert for bruk i
sykehus
- silikon-fritt
- en-komponent
- herder uten krymping
- alternativ til standard løsninger
- fargeløs
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DECOBA® Standardfarger

DECOBA® Polykarbonat profiler og deksler er farget og
har fått en skinnende, høykvalitets, strukturert overflate
med høy optisk klarhet.
UV-bestandig innendørs.
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DECOBA®: anbefalte
vedlikeholdsprodukter for å
bevare og desinfisere
overflatene

Foldevegg

• Desinfeksjon med dokumentert og varig
effekt på overflaten

Lag din individuelle foldevegg ved hjelp av ulike farger
og fire ulike design

• Fjerner bakterier, visse virus og sopp
• Vann-basert (alkoholfri) desinfeksjon
for flater med langsiktig effekt
• VAH/DGHM klassifisert

020
Gul

015
Oransje

329
Nellikrød

054
Turkis

053
Lys blå

074
Blågrå

017
063
Kirsebær- Pastell
rød
grønn

081
Kobberbrun

099
Hvit

Fullskjerm Design
Farger kan velges
individuelt for hvert panel

Moderne Design
(ingen kombinasjon med
Fullskjerm Design mulig)

Abstract Design
(kombinasjon med
Fullskjerm Design mulig)

Gingko Design
(ingen kombinasjon med
Fullskjerm Design mulig)
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