
SCH Holland b.v.
Gevelplaat type: SCH-40-186-5 

Veiligheidsklasse gebouw: I, II of III 
Referentieperiode: 50 jaar
Omgeving: Bebouwd 
Gebouwvorm: Gesloten, d.w.z. minder dan 5 % van het gebouwoppervlak is 

open.
Rechthoekig met een maximale hoogte van 9 meter boven het
maaiveld.

Doorbuiging: Maximaal 1/150 van de overspanning. 
Berekening: De aangegeven maximale overspanningen zijn berekend volgens 

de voorschriften en belastingen van NEN 6702. 
Bij de berekening van 2- en 3-velds overspanningen is uitgegaan 
van velden met gelijke afmetingen met opleggingen van minimaal 
60 mm.

Montage-advies: Bij horizontale montage niet overlappend monteren, maar 
stuiknaadprofielen (schijnkolommen) gebruiken. 

Disclaimer: De op dit productblad vermelde informatie is met de meeste zorg 
samengesteld. SCH Holland b.v. aanvaardt echter geen enkele 
aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijke druk- of 

 OVERSPANNING 
PLAATDIKTE
GEWICHT PER M2 
WINDGEBIED

Plaatdikte: 0.55 mm 
Gewicht: 5.8 kg/m²
Windgebied: I

2.66 m1 3.21 m1 3.04 m1

Plaatdikte: 0.63 mm 
Gewicht: 6.6 kg/m²
Windgebied: I

2.85 m1 3.72 m1 3.53 m1

Plaatdikte: 0.70 mm 
Gewicht: 7.3 kg/m²
Windgebied: I

2.98 m1 4.06 m1 3.89 m1
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Geprofileerde Plaat op Maat ! 
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GG Concept Steel Silk-F

Buitenplaat
Binnenplaat

0,63 HPS 200 0,63 Prisma 0,63 Granit + Kern/Rc Kern/Rc Gewicht L. max. Oversp.
0,55 KID 9002 0,55 KID 9002 0,55 KID 9002 PUR35 EPS-100 per m2 in mm in mm

Silk-F X X X 1,25 0,80 12,51 10.000 1.500

Silk-F is een modulair paneelsysteem met (optioneel on)zichtbare 
bevestiging. 
Silk-F heeft de uitstraling van een voorzet cassettegevel en is rondom 
voorzien van sponning van 15/30 x 30 mm.  
Silk-F is leverbaar met een 30 mm EPS 100 SE of PUR/PIR C35 SE kern. 
Silk-F biedt een perfecte combinatie van flexibiliteit in ontwerp enp 
gevelbeeld, onafhankelijk van het gebouwstramien, waarbij de kader-voeg 
rondom het paneel de belijning in de gevel duidelijk accentueert. Daarbij 
heeft u de keuze uit verschillende kleuren en bouwbreedtes binnen 1 project! 
Silk-F is geschikt voor nieuwbouw en renovatie en laat zich uitstekend  
combineren met een akoestisch- of brandwerend geïsoleerde binnendoos, 
prefab HSB elementen of een luchtdicht Target carriersysteem. 
Silk-F is leverbaar in variabele bouwbreedte van 300 tot 1.150 mm. 




