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DECOCHOC STARO, de nieuwe Gerflor SPM wandbescherming 
met heldere kleuren en een licht gestructureerd oppervlak, 
is uitermate geschikt voor ruimten met een hoog risico op 
infectiegevaar. De DECOCHOC STARO is antibacterieel en 
bestand tegen chemische middelen*.

De DECOCHO STARO is ontwikkeld in overeenstemming met 
de specifieke en hoge eisen die worden gesteld binnen een 
zorginstelling of onderwijsinstelling. Zo voldoet het wand-
beschermingspaneel aan de brandclassificatie B-s1,d0 in 
verlijmde versie. Als het paneel wordt blootgesteld aan brand 
dan komen er geen gevaarlijke stoffen vrij of brandbare deeltjes.

De DECOCHO STARO is een duurzame oplossing. De panelen 
hebben een lange levensduur en zijn 100% recyclebaar.

* bestendig tegen non-marking hand desinfectie middelen op alcohol basis, chemische 
schoonmaakproducten en, bij een korte blootstelling, tegen verdunde zuren en actieve
alkalische oplossingen.

0001 Chalk     LRV 85.8

0009 Sienna   LRV 27.2

0032 Flint      LRV 43.0

0006 Ivory      LRV 82.5

0016 Glacier   LRV 57.6

1102 Spume   LRV 84.4

DECOCHOC STARO

0007 Wicker   LRV 70.9

0031 Alum     LRV 72.6

0013 Greige    LRV 40.7



DECOCHOC STARO is gemaakt van Starolène en voldoet aan de 
REACH regelgeving.

De emissie van vluchtige organische stoffen op basis van 
ISO16000-6 is zeer laag: <15µg/m³ (emissie na 28 dagen). 
Het product is 100% recyclebaar.

De hoge impact weerstand van het product maakt het een ideale 
oplossing voor de bescherming van wanden in scholen, zieken-
huizen, verzorgings-en verpleegtehuizen, laboratoria etc. Het 
paneel is niet alleen eenvoudig te verwerken en te installeren 
maar ook thermisch plooibaar. Ronde zuilen of hoeken zijn dus 
ook op een effectieve manier te beschermen en eenvoudig 
schoon te houden.

DECOCHOC STARO biedt een pvc-vrije oplossing met brand-
classificatie B-s1,d0 in verlijmde versie voor het beschermen
van uw wanden met een breed toepassingsgebied en een grote 
mate van vrijheid in het bepalen van de gewenste uitstraling.

• Dikte paneel: 1,5 mm

• Afmeting paneel: 3000 x 1250 mm

• Paneel op maat mogelijk

• Thermisch plooibaar

• Kleur op maat op aanvraag (min. hoeveelheid 3000 m²)

• B-s1,d0 (in verlijmde
versie)

• 100% antibacterieel

• Bestendig tegen
chemische middelen

• Hoge impact
weerstand

• Heldere kleuren

• Pvc-vrij

• 100% recyclebaar

• Hoge kras
bestendigheid



100 % 
recyclebaar
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DECOCHOC STARO

REACHBs1-d0

OMSCHRIJVING (1)

Totale dikte mm 1.5 +/- 0.15

Soortelijk gewicht g/cm3 1.27

Hardheid schaal 105

Gewicht g/m2 1,900 +/-200

Breedte paneel mm 1 250

Lengte paneel mm 3 000

Oppervlakte lichte structuur

CLASSIFICATE

Brandclassificatie EN 13501-1 klasse B-s1,d0 (in verlijmde versie)

klasse M1

EIGENSCHAPPEN

Chemische bestendigheid (2) OK

Chemische bestendigheid (2) uitstekend

Huishoudelijke chemische 
bestendigheid uitstekend

Thermische geleiding DIN 52612 W/(m K) 0.2

Migratie van verschillende metalen EN 12149-A

Vinyl chloride EN 12149-B niet detecteerbaar

Formaldehyde EN 12149-C niet detecteerbaar

Punt belasting J

Instituut Pasteur desinfectie en 
onderhoud 

N°170190-02 prestatie sector 4 ziekenhuis

3

(1) Installatie conform onze installatie instructie (gerflorbenelux.com).
(2) Tabel chemische bestendigheid op aanvraag beschikbaar.

INDOOR AIR 
QUALITY

gerflorbenelux.com

Belastbaarheid las tussen panel en 
Gerflor vloer (slijtlaag > 0,5mm) NF-EN 684 themische las niet mogelijk

MILIEU/LUCHTKWALITEIT BINNEN

TVOC emissies EN 16000-6 na 28 dagen < 15 µg/m




