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PDS:  Brecon Standaard Cleanroomdeur 

 
 
Omschrijving 
Stompe deuren met volspaanlaatvulling, HPL beklede deurzijden en PU 
aangegoten kantafwerking op kleur. 
 
Toepassing 
Deze deur is door zijn materiaalsamenstelling en toegepast deurslot (kunststof 
schoot) en deurgarnituur, speciaal geschikt voor toepassing in cleanrooms. 
 
Maatvoering 
Breedte 530 – 1230 mm. Optioneel tot 1600 mm. 
Hoogte 2015 – 2115 - 2315 mm. Optioneel tot 2990 mm. 
Dikte 40 mm of 54 mm (afhankelijk uitvoering). 
 
Classificering 
Geschikt volgens ISO 14644, tevens geschikt voor GMP en de European 
Farmacopoea normen 
 
Akoestische eigenschappen 
Rw-bladwaarde bij deur zonder glasopening en/of doorstroomroosters tussen 27 en 
44 dB. 
 
Uiterlijke kenmerken 
Oppervlaktestructuur glad, poriënvrij met verhoogde dichtheid. Optiemogelijkheid is 
om twee zijden een verschillende kleur toe te passen. Kleur is standaard WIT 
(Formica F2255 Matte). Toegepaste materiaal is Uv-bestendig. 
 
Reinigingsvoorschriften 
Volgens separaat advies geschreven door onze PP4C partner WERO 
Specialistische Reiniging B.V.. 
 
Ontwerpdetails 
Optie / dubbel-glaspanelen, doorstroomroosters, valdorpel. 
 
Kitnaden 
Daar waar noodzakelijk, worden naden gekit met een FDA goedgekeurd 
kitmateriaal, type DOW Corning 798. 
 
Montagevoorschriften 
De deur wordt afgehangen in een door Brecon geproduceerd aluminium poeder 
gecoat kozijn met R.V.S. paumelles. Ter plaatse van het kozijn dient een verzwaard 
C profiel geplaatst te worden. Het kozijn is voorzien van een afdichtingsrubber. 
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Meerjarig onderhoud 
Het afdichtingsrubber dient na 7 jaar gebruik, jaarlijks gecontroleerd te worden op 
soepelheid en werking. Na 10 jaar gebruik dient het afdichtingsband vervangen te 
worden. 


