
Waarom Hillegersbergsche® Flex-Color?

•  Gevel- en dakrandpanelen kant & klaar afgewerkt in iedere  

gewenste RAL, Sikkens of NCS kleur

•  Randen voorzien van facet en direct afgewerkt in kleur

•  Duurzaam basismateriaal: Eternit vezelcement 

•  Brandklasse A2-s1-d0

•  Diverse montage mogelijkheden

• Productie en facturatie o.b.v. netto afmetingen (al vanaf 25m2)

•  10 jaar garantie

 



Flex-Color biedt u maatwerk in gevel- 
en dakrandpanelen! Met dit gloednieuwe 
concept van Hillegersbergsche Gevel-
producten bestelt u  zowel gevel- als 
dakrand panelen in iedere gewenste 
RAL, Sikkens of NCS kleur. De randen 
worden voorzien van een chique facet 
en direct mee gekleurd. 
Productie vindt plaats aan de hand van 
netto afmetingen met een minimale 
bestelhoeveelheid van 25 m² per kleur. 

Technische specificaties 

Basismateriaal: Eternit vezelcement 

Dikte: 8 mm

Afmeting: Iedere gewenste afmeting - 

maximaal 3050 x 1220 mm

Kleuren: In iedere gewenste RAL, Sikkens 

of NCS kleur leverbaar (binnen een door 

Hillegersbergsche Gevelproducten gestelde 

kleurschaal).

Toplaag: Watergedragen tweecomponen-

ten epoxyhars met een tweelaagse vocht-

regulerende dekkende eindafwerking.

Uitvoeringen: Smooth (glad) en Sand (lichte 

structuur)

Toepassing: Voor het bekleden van gevels en 

dakranden in nieuwbouw en renovatie

Brandreactieklasse: A2-s1-d0

Garantie: 10 jaar 

(zie voorwaarden op www.hgpro.nl)

Verwerking  

• Decoupeerzaag: zaagblad met hardmetalen tanden. 

• Handcirkelzaag: zaagblad t.b.v. Flex-Color.

• Zagen en boren in een droge omgeving, panelen moeten ondersteund worden.

•  Zaag- en boorstof onmiddellijk verwijderen, het niet verwijderen van stof kan blijvende 

vlekken veroorzaken!

•  Raadpleeg altijd de verwerkingsvoorschriften, zie www.hgpro.nl.

Bevestiging  

1	 Plaats	de	panelen	op	Profix	aluminium	regelwerk/houten	regelwerk.

2 Bevestigen middels: popnagelen, schroeven of verlijmen.

3	 Werk	de	panelen	af	met	Proface	afwerkprofielen	(op	kleur).

Opslag & transport

•  Opslag dient te gebeuren op een vlakke, droge, afgedekte, vorstvrije ondergrond en in een 

goed geventileerde ruimte. 

•	 	Pakken	en/of	pallets	mogen	niet	doorbuigen	of	schuiven,	zorg	daarom	voordurend	voor	

voldoende ondersteuning.

•	 	Verpakkingsmateriaal	tussen	de	aflaklagen	pas	verwijderen	wanneer	de	panelen	geplaatst	

worden, zo voorkomt u onnodige schade.

Hillegersbergsche Gevelproducten

Vlierbaan 15, 2908 LR Capelle aan den IJssel

Postbus 5006, 2900 EA Capelle aan den IJssel

Telefoon 010-462 18 99

info@hgpro.nl   www.hgpro.nl

 Meer informatie over deze producten of alle andere 
producten uit ons assortiment?  
Raadpleeg dan eens onze website: www.hgpro.nl. 
Ook voor meer informatie over onze diensten.

Hillegersbergsche 
Gevelproducten

De Flex-Color gevel- en dakrandpanelen zijn verkrijgbaar bij: 

 

Smooth Sand
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