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HYGIËNE,
EEN BELANGRIJKE
TROEF

Vandaag is het niet meer mogelijk om 
genoegen te nemen met traditionele 
methoden zoals het spuiten van hars op 
muren, het leggen van pvc-tegels of -platen 
die niet de nodige garanties bieden.

Bij drankproductie, in de
voedingsmiddelenindustrie, laboratoria 
en restaurantberoepen is het essentieel 
om in een perfect hygiënische omgeving te 
werken. Het is dan ook uiterst belangrijk 
om materiaal te gebruiken dat voldoet 
aan de strengste normen.

Ontdek de troeven van onze HYGIPA-
NEL®-oplossingen van polyester voordat u 
werken uitvoert. Perfect waterdichte wandpa-
nelen, tegels en plafondpanelen die makke-
lijk te reinigen zijn en zeer bestand zijn tegen 
schokken, zonder uitstoot van VOS en die 
strikt beantwoorden aan de normen voor de 
voedingsmiddelensector HACCP.



BEKLEDINGEN
WANDEN & PLAFONDS
HYGI PANEL

Op plaatsen waar voedingsmiddelen voor 
de zuivelindustrie worden geproduceerd, 
vlees-, vis-, fruit-, groente- en grondstof-
verwerkende werkplaatsen, industriële 
bakkerijen, keukens en koelhuizen voor 
restaurantberoepen zijn hygiëne en be-
stendigheid van fundamenteel belang. Er 
zijn twee mogelijkheden: ofwel worden 
de wanden en plafonds met HYGI PANEL® 

panelen bekleed, wat de optimaalste op-
lossing op lange termijn is. Ofwel worden 
de sandwichpanelen of thermische pane-
len waarvan de verf voor de voedingsmid-
delenindustrie loskomt van de metalen 
coating opgewaardeerd. In beide gevallen 
beantwoordt het HYGI PANEL® concept 
perfect aan de vereisten van de sector.

HET BEWIJS IN 5 PUNTEN:

     1. Onberispelijke hygiëne. 

     2. Hoge bestendigheid. 

     3. Conform de strengste normen.

     4. Geen uitstoot van VOS. 

     5. Aanpassingsvermogen en gemakkelijke
         uitvoering. 



HYGI PANEL® 
IN DE PRAKTIJK

Hygiëne, normen en veiligheid nemen we 
heel serieus! 

De managers van een farmaceutisch labo-
ratorium in Genève hebben ons een groot 
project toevertrouwd: meer dan 3500 m² te 
bekleden met scheidingswanden, afwasbare 
plafondtegels, wanden voor de voedings-
middelenindustrie en plinten met hars. 

Dat alles in overeenstemming met de stren-
ge HACCP-voorwaarden. En, als extra uitda-
ging, volgens een zeer strakke planning. 

UITDAGING AANVAARD!



HYGI PANEL®

INVESTEERT VOORTDUREND 
IN ONDERZOEK

Geavanceerd materiaal, hooggekwalifi-
ceerde medewerkers en jarenlange erva-
ring zijn onze sterke punten. 

Omdat we voortdurend op zoek zijn naar 
verbetering kunnen we materialen aanbie-
den die steeds efficiënter zijn in de strijd 
tegen bacteriën. 

Ons laboratorium draait onophoudelijk om 
het uwe beter te laten draaien. 



1. HYGIËNE EN HOGE REINIGBAARHEID
Panelen met een perfect glad en doorlopend opper-
vlak, met zeer weinig afdichtingen, waardoor vuil 
en bacteriën zich niet ophopen. Het principe van de 
‘voorwaartse beweging’ wordt gerespecteerd, d.w.z. 
de stroom van de minst vervuilde gebieden naar de 
meest vervuilde gebieden. Conform de normen voor 
de voedingsmiddelensector HACCP/ISO22000, zodat 
u slaagt voor de audits van de BRC/IFS.

“Een van de voordelen van deze HYGI PANEL® panelen is 
dat ze 10 keer minder poreus zijn dan pvc. Daardoor ver-
gelen de panelen niet en zien ze er dus aantrekkelijker uit. “

Georges L., directeur van een kaasmakerij in Montreuil

HYGI PANEL® panelen zijn DE oplossing voor uw 
renovatieprojecten en projecten waarbij wanden 
en plafonds moeten worden bekleed. De panelen 
hebben zich al vele jaren bewezen.

5. SNELHEID EN BEPERKTE STILLEGGING 
Geen uitgebreide voorbereiding of opruimen van oude 
muren en plafonds. Concurrerende plaatsingstijd, 
werf is maar kort nodig en bijna geen onderbreking 
van de productie.

"Alle sandwichpanelen in het atelier werden in 48 uur 
tijd opgewaardeerd, waardoor onze activiteit slechts 
licht en plaatselijk verminderde. "  

   Martine M., oprichtster van een donutatelier in Gent

4. GEBRUIKSGEMAK EN GEMAKKELIJKE
    UITVOERING 
Panelen van groot formaat (120 cm breed tot 600 cm 
lang), uniek formaat zodat het in één stuk kan worden 
geplaatst en aan alle configuraties (ontwijking van bui-
zen) en alle ondergronden kan worden aangepast: te-
gels, beton, sandwichpanelen, verf, bindstenen ... 

3. GLOBALE EXPERTISE   
HYGI PANEL® produceert, ontwikkelt en installeert op-
lossingen voor wand- en plafondbekleding die per-
fect beantwoorden aan de normen voor de voedings-
middelensector.

"Het was heel handig om maar één contactpersoon te 
hebben. Zo heb ik veel tijd bespaard die ik aan andere 
dingen kon besteden."  

Gérald T., oprichter van een bioboerderij in Orange

2. BESTAND TEGEN EXTREME OMSTANDIGHEDEN  
Panelen die bestand zijn tegen schokken, prikken en 
stoten: karretjes, rekken, winkelwagens en intensieve 
reiniging (ontsmettingsschuim en hogedrukreiniging). 
Enorme duurzaamheid.

5 TROEVEN  
VAN HYGI PANEL®



TECHNISCHE SPECIFI-
CATIES VAN HYGI
PANEL®PANELEN  

ALGEMENE KENMERKEN:

Breedte: 120 cm.

Lengte:  van 200 cm tot 600 cm, moduleerbaar 
per 50 cm.

Kleur: wit glanzend RAL 9010.

Materiaal: isoftalische hars.

Aspect: glad en glanzend.

Reinigbaarheid:  optimaal. Zeer weinig afdich-
tingen, waardoor vuil en bac-
teriën zich niet ophopen.

Weerstand:  zeer goed. Zowel tegen samenper-
sing als tegen zwakke zuren en ba-
sen.

Elasticiteit: Young's modulus.

Uitzetting: zeer goede coëfficiënt.

Veiligheid:  geen uitstoot van vluchtige organi-
sche stoffen (VOS) en zeer lage uit-
stoot van microdeeltjes in de lucht.

Certificering: brandklasse M1 en M3
   Euroklasse Bs3d0.

Naleving van de normen:  USO 14644-1, NF s 
90-351.

Hardheid: Barcol en Vickers voor de gelcoat.

Ruwheid:  volledig effen oppervlak. Beperking 
van bacteriële hechting, ontwikkeling 
en kolonisatie. Zeer sterke verminde-
ring van het risico op besmetting.



DIFFERENTIATIES:

PLATEN ULTRAMODULAIR VERSTERKT

DIKTE +/- 2 mm +/- 3 mm

GEWICHT M2 2,6 kg/m2 3,3 kg/m2

BRANDGEWICHT M1 3,3 kg/m2 5,0 kg/m2

MATERIAAL - 1 laag gevlochten 
glasvezel

- 2 lagen polyester- 
hars

- 2 lagen gevlochten 
glasvezel

- 3 lagen polyester- 
hars

BESTENDIGHEID Soepelheid en hoge weerstand Uitstekende bestendigheid 
tegen schokken

GEBRUIK Bekleding van pilasters 
met een diameter van 40 cm

Zeer beschadigde muren of 
montage in onze fabriek 

bij zeer hoge panelen



•  Belang van de naleving van de aanbevolen technieken.
•  Plaatsing van het HYGI PANEL®  paneel op elke on-

dergrond met de HYGI PANEL® lijm (voor vochtige 
omgevingen), behalve isolatiemateriaal: geëxpan-
deerd polystyreen, geëxtrudeerd polystyreen ...

•  Verticale (de lengte van het paneel gericht naar de hoog-
te van de wand) of horizontale positionering (de lengte 
van het paneel gericht naar de breedte van de wand).

•  Werkzaamheden uitgevoerd door een betrouwbaar, 
zeer ervaren team met kennis van de hygiënevoor-
schriften. 

• Service van A tot Z
- Discussies en interacties met projectmanager of architect

- Voorbereiding van de oppervlaken

-  Plaatsing van HYGI PANEL®  voor wanden en plafonds en accessoires  
(bv. plinten, vloeren) die geschikt zijn voor de realisatie van HACCP-zones.

U STEEKT ZELF DE HANDEN UIT DE MOUWEN U GEEFT HET UIT HANDEN EN LAAT HET ONS DOEN

Voor alle technische details kunt u terecht op 
www.hygipanel.com

Voor meer informatie kunt u rechtstreeks
contact met ons opnemen

HOE WORDEN
HYGI PANEL®

PANELEN GEPLAATST?  
AAN U DE KEUZE!  
Ofwel voert u de werkzaamheden zelf uit, ofwel vertrouwt u ze aan ons toe.
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Een offerte nodig  
voor uw project?
U ontmoet graag  
een van onze medewerkers?

CONTACTEER ONS!

+ 32 (0) 81 22 41 64
info@hygipanel.com

Rue Georges Cosse, 4b
B-5380 Fernelmont

HYGI PANEL® BELGIË


