
Hygiënische wanden 
die voldoen aan de HACCP / EHEDG / FSSC / BRC eisen

Wanden moeten gemakkelijk te reinigen zijn en geen vuil 

aantrekken. Sentho heeft hiervoor verschillende oplossingen.

Wonderboard is geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw. 

Wonderboard panelen worden hoofdzakelijk toegepast in ruimten 

waar aan hoge hygiënische eisen worden gesteld (HACCP, 

EHEDG, FSSC, BRC) en schoonmaak gemak een vereiste 

is. Sentho speelt met Wonderboard in op ontwikkelingen in 

diverse industrieën, die moeten voldoen aan de strenge 

normen vastgesteld in de artikelen 15 en 16 van de 

Warenwetregeling Hygiëne en Levensmiddelen. 

Wonderboard wand en plafond bekleding voldoet 

aan de normen van de Nederlandse Voedsel 

en Waren Autoriteit (NVWA). Doordat de 

Wonderboard wanden vuilafstotend,  

slagvast, schimmel en bacterie werend 

zijn, is het goed toepasbaar in 

uiteenlopende industrieën.

Wonderboard directe verlijming
Wonderboard is in veel gevallen direct te 

verlijmen, zoals bij oude tegelwanden, oude 

stalen sandwichpanelen maar ook over schoon 

metselwerk. De ondergrond dient wel vlak, vetvrij 

te zijn en er mag geen sprake zijn van vocht in de 

wand. Bij directe verlijming is het grote voordeel dat er 

geen ruimte verlies is en het Wonderboard neemt de kracht 

van de wand over. Oude situaties worden weer als nieuw. 

De Wonderboard platen worden door middel van een twee 

componentenlijm, welke volledig uithardt, met elkaar verbonden. 

Hierdoor hoeft geen gebruik van profielen gemaakt te worden en 

wordt er een solide makkelijk reinigbare afwerking gecreëerd. 
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Drukfouten en wijzigingen in kleuren, verpakkingen, afmetingen, uitvoeringen in deze brochure zijn onder voorbehoud.

Wonderboard voorzetwand
Als een wand niet volledig vlak is of niet direct verlijmbaar 

dan is het mogelijk om gebruik te maken van een Wonderboard 

voorzetwand. Deze kan worden opgebouwd d.m.v. een 

raamwerk waartegen een Wonderboard sandwichpaneel wordt 

gemonteerd. Ook is het mogelijk een wand eerst te voorzien 

van een vezel gebonden plaat waarna deze wordt voorzien 

van 2,3 mm Wonderboard. Met een Wonderboard 

voorzetwand is het ook mogelijk om leidingwerk en 

obstakels weg te werken zodat hier geen vuil in kan 

gaan ophopen en alles makkelijk reinigbaar word.

Wonderboard scheidingswand
Met een Wonderboard scheidingswand is 

het mogelijk een ruimte op te splitsen 

in 2 ruimtes of al er een box-in-box 

gecreëerd moet worden. 

Voordelen Wonderboard

Bakkerij Sportcomplex Visverwerking Carwash 
en garage 

Ziekenhuis 
en farmacie

Vleesindustrie

Wij werken voor:

Kras- en slagvast

Thermisch stabiel

Onderhoudsvriendelijk

Duurzaam en flexibel

Water- en vuilafstotend

Maximale Hygiëne

Geen ruimte verlies

Schimmel- en 

bacteriewerend

Voldoet aan de hoogste 

eisen HACCP / BRC /

EHEDG / FSSC

2 componenten 

verbinding
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