
Schermen van ETFE folie 
 

Wij gebruiken voor de schermen (veiligheidsschermen) hoogwaardig en zeer duurzaam ETFE 

folie.  

 

Eigenschappen van ETFE folie 
ETFE folie heeft een aantal belangrijke eigenschappen en voordelen ten opzichte van 

alternatieve transparante materialen: 

• Ten opzichte van glas is een kuch scherm van ETFE folie extreem licht van gewicht (<1% van 

het gewicht van glas); 

• ETFE folie is chemisch vrijwel inert en kan met alle gebruikelijke reinigings- en 

ontsmettingsmiddelen (alcohol, methanol etc.) onverdund worden gereinigd en ontsmet; dit in 

tegenstelling tot zogenaamde ruitfolie of transparante PVC folie die niet chemicaliënbestendig 

zijn; 

• Een kuchscherm van ETFE folie is dun (100 tot 300 my) en laat geluid door; men kan zonder 

stemverheffing door de hygiënische afscherming heen praten; 

• ETFE folie bevat geen weekmakers of andere uittredende stoffen en/ of chemicaliën; dit in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld ruitfolie of transparante PVC folie die uittredende weekmakers 

bevatten; 

• ETFE folie is een flexibel materiaal en kan compact worden vervoerd; 

• ETFE folie is vlamvertragend en zelfdovend en voldoet aan klasse B-s1, d0 van EN 13501-1. 

Hiernaast is ETFE folie zelfs geschikt om met voedingsmiddelen in aanraking te komen of 

toegepast te worden in omgevingen waar voedingsmiddelen worden geproduceerd of verwerkt. 

 

Hangend ETFE scherm 
 

Deze schermen zijn opgebouwd uit twee aluminium profielen (circa 1 kg/ meter) met daartussen 

ultradunne (100 micron), supersterkte ETFE folie gespannen (slechts 175 g/ m2). 

Eigenschappen kuchschermen 
Onze hangende schermen zijn: 

• Lichtgewicht 

• Veilig 

• Transparant 

• Geurloos 

• Volledig geluiddoorlatend 



 
 

Transport, levering en verpakking 
 

De ETFE schermen worden volledig op maat en naar wens voor u geproduceerd en 

samengesteld. 

Wij leveren de hangende ETFE hygiëne- en kuchschermen inclusief alle benodigdheden om deze 

op te hangen: ETFE scherm gemonteerd aan aluminium profielen (geanodiseerd), twee stuks 2 

mm staalkabelsystemen met handige verstelmogelijkheid (u kunt iedere lengte instellen), s-haken 

en pluggen en haakjes om het kuchscherm systeem aan uw plafond te hangen. 

Alles wordt zorgvuldig verpakt in een stevige kartonnen koker met een diameter van 131 mm. 

 

 


