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OVER FALK BOUWSYSTEMEN

FALK Bouwsystemen levert geïsoleerde beplating voor 

dak, wand en gevel. Deze sandwichpanelen vormen een 

duurzame en veelzijdige bekleding van daken en gevels 

die bepalend zijn voor de identiteit van een gebouw. 

Bij FALK bepaalt u die identiteit zelf. U kiest zelf de 

profilering, de kleur, de isolatiewaarde en het type 

coating van uw dak of gevel.

Met twee productielijnen levert FALK snel 

en adequaat de juiste producten op de 

juiste plaats. De afgelopen jaren zijn 

al miljoenen vierkante meters FALK 

panelen gemonteerd op hallen, stallen, 

woningen, showrooms en alle andere 

gebouwtypen.

Disclaimer © FALK Bouwsystemen B.V. Aan de documentatie en technische informatie in deze 

flyer is veel aandacht besteed. Er kunnen echter GEEN rechten aan worden ontleend.
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FALK Black Matt
Colorcoat® HPS 200 Ultra

SPECIALE
COATING
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STOER. ONVERWOESTBAAR.

Deze mat zwartte kleur geeft uw gebouw langdurig een unieke uitstraling. 

Naast asbestsaneringsprojecten wordt de FALK Black Matt veel 

toegepast op gevels van utiliteitsbouwwerken.

Toegepast op een FALK golfpaneel, lijkt de uitstraling van FALK Black Matt exact op 

die van een vezelcement golfplaat, maar schijn bedriegt. Het geheim zit hem in de 

kleurvastheid en duurzaamheid. Deze innovaties bieden grote voordelen. De kleur blijft 

zeer lang behouden. Daarbij hebben algen en mos geen invloed meer op de coating. 

Afbrokkelende en scheurende platen horen definitief tot het verleden, wel zo veilig. 

Ook prettig: dankzij de Confidex®  garantie is de coatingkwaliteit maar liefst 40 jaar 

gegarandeerd.

Maak van uw gebouw ook een eye catcher. Wat dacht u bijvoorbeeld van gevelpanelen 

op uw kantoorpand met een diep zwarte uitstraling?

KENMERKEN FALK BLACK MATT

⊲ Colorcoat® HPS 200 Ultra coating  

⊲ Toepasbaar op alle FALK-panelen

⊲ Coatinggarantie tot 40 jaar

⊲ Goedgekeurd op daken door de welstand

“DOOR DE SPECIALE 

PIGMENTEN WORDT ZWART 

EEN KLEUR”

FALK Black Matt
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CONFIDEX® GARANTIE

Voordelen van Confidex® garantie:

Confidex® is een productprestatiegarantie voor Colorcoat® HPS200 Ultra in buitentoepassingen. 

Garantie gaat in na registratie bij Tata Steel. Voor de complete info: www.falkbouwsystemen.nl/coatings.

gebouweigenaar

montagebedrijf

aannemer

Falk bouwsystemen
Tata Steel

FALK BLACK MATT SPECIFICATIES

Coating: Colorcoat® HPS 200 Ultra

Kleur: FALK Black Matt

Laagdikte: 200 Micron (0,2 mm.)

Motief: Scintilla® embossering

Toepasbaar op: Op alle FALK profielplaten en sandwichpanelen

Garantie: Tot 40 jaar via Confidex®

Zetwerk: Verkrijgbaar in hetzelfde materiaal

Vraag de Confidex® 
brochure aan via

info@falkbouwsystemen.nl

ÎÎ Unieke Scintilla embossering (slechts 50 micron diep) waardoor vuilaanhechting 

minimaal is in vergelijk met alternatieven.  

ÎÎ Dekt snijkanten gedurende de hele looptijd van de garantie. Geen voorwaarden 

aan verplichte jaarlijkse onderhoudsinspecties. 

ÎÎ Ook gegarandeerd toepasbaar onder zonnepanelen.

ÎÎ Confidex® geldt rechtstreeks tussen gebouweigenaar en Tata Steel. De garantie is 

overdraagbaar van eigenaar en behoort dus bij het product.

ÎÎ De garantie geldt volledig voor de gehele periode en is niet aflopend.
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