SAB SANDWICHPANELEN
FM APPROVED
Verzekerde kwaliteit
Storm, brand, hagel, een gebouw wordt
tijdens zijn levensduur blootgesteld
aan een brede range van gevaren.
Vertrouwen dat de gevelbekleding dit
natuurgeweld kan doorstaan is daarom
essentieel. SAB-sandwichpanelen met
FM Approval bieden deze zekerheid.

De geïsoleerde wandpanelen zelf
voldoen aan de hoogste eisen voor
mechanische weerstand en brandgedrag.
Het gevelsysteem als geheel ook.
Dit geeft de zekerheid van een gebouw
schil die veilig zal zijn gedurende zijn
gehele levensduur.
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SAB SANDWICHPANELEN MET FM APPROVAL
Waarom nog risico’s nemen? De keuze voor SAB-sandwichpanelen met
FM Approval verzekert je van een gebouwschil die veilig zal zijn gedurende
de gehele levensduur. Als architect, voorschrijver en constructeur kun je
erop vertrouwen dat een buitengevel met SAB FM sandwichpanelen een
brede range aan brandrisico’s en natuurgeweld zal weerstaan.
Onafhankelijk
FM Global is wereldwijd de grootste verzekeraar van industriële gebouwen. Om het risico op
schade te beperken heeft FM Global in Amerika
eigen testfaciliteiten. Hier beoordelen en
certificeren zij bouwproducten onafhankelijk
op o.a. wind, hagel en brand. Alleen producten
die voldoen aan de hoogste standaarden
doorstaan de tests van FM Global en krijgen
een FM Approval.
Succesvol getest
De SAB-sandwichpanelen hebben op de
onderzoekscampus van FM Global, met succes,
diverse tests voor mechanische weerstand en
brandgedrag doorlopen. Ze voldoen nu aan de
FM normen 4411, 4651, 4880, 4881 en 4882
voor “Building insulations, Walls and Ceilings,
interior and exterior use. Het certificaat geldt

voor “unlimited height”. Dit betekent dat er
bij gebruik van FM approved panelen van
SAB-profiel, geen beperkingen aan de gebouw
hoogte gesteld worden.
SAB Panelen
De FM Approvals gelden voor:
■ 	de SAB WB-FA serie in de diktes 60, 80 100
en 120 mm
■ 	de SAB W-FA serie in de diktes 40, 60, 80,
100, 120 en 150 mm.
Waarbij FA staat voor “FM Approved”

Ondersteuning
Met een FM approval voor SAB sandwich
panelen, laat SAB-profiel haar commitment
zien om je aan de strengste bouwregels te
helpen voldoen. We leveren veilige en robuuste
producten aan de bouwwereld, ondersteund
door ons team van technische experts, die
helpen een project van concept naar realisatie
te brengen.

Producten die in staat zijn te voldoen aan al
de prestatiecriteria voor de FM Approval zijn
beter geconstrueerd dan die welke alleen aan
de minimumeisen voldoen. – FM Global

www.sabprofiel.nl
SAB is een geregistreerd handelsmerk van Tata Steel of haar
dochterondernemingen.
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De inhoud van deze flyer is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld.
Echter Tata Steel noch haar dochterondernemingenzijn verantwoordelijk
noch aansprakelijk voor fouten of mogelijk misleidende informatie.
Voordat klanten gebruik gaan maken van producten of diensten die worden
vervaardigd of geleverd door Tata Steel en haar dochterondernemingen,
dienen zij zichzelf te overtuigen van de geschiktheid.
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