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LUCHT- EN GASDICHTE DEUR
Merford lucht- en gasdichte deuren beperken het lekken van gassen en lucht. 
De maximaal toelaatbare drukbelasting bedraagt 10 kPa.

TOEPASSINGEN
Lucht- en gasdichte deuren zijn bij uit-
stek geschikt op plaatsen waarde hoe- 
veelheid leklucht beperkt moet zijn. 
Bijvoorbeeld in opslagruimten, machine- 
ruimten, filterhuizen, luchtbehandelings- 
kasten, gasgebluste ruimten, etc.

MAATVOERING
Dikte = 75 mm
Merford produceert iedere deur klant- 
specifiek; de afmeting kan binnen de 
grenzen optimaal afgestemd worden 
op de bouwkundige situatie.

Enkelvleugelig
Min. Breedte = 500 mm
Max. Breedte = 1200 mm
Max. Hoogte = 3010 mm

Dubbelvleugelig
Max. Breedte = 2400 mm
Max. Hoogte = 3010 mm

Overige afmetingen op aanvraag. Ook
leverbaar als luik.

LUCHTDOORLATENDHEID

Standaard is de toelaatbare druk- 
belasting in openingsrichting 1000 Pa.
De Merford deuren voldoen aan:
▪ Class 4 volgens NEN - EN 12207
▪  Klasse A1/A2 volgens NEN- EN 

12152
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EIGENSCHAPPEN
▪ Lucht- en gasdicht
▪ Ook geluidsisolerend leverbaar
▪ Ook leverbaar als luik
  
 CE-CERTIFICERING
 NEN-EN 14351-1

LEVERBAAR IN COMBINATIE MET:

 GELUIDSISOLATIE
 Rw = 56 dB (EN-ISO 140-3)

 BRANDWERENDHEID
 30/60min. (EN 1634-1/NEN
 6069)

 INBRAAKWERENDHEID
 WK II en WK III (EN 1627/
 NEN 5096)

 VLUCHTDEURFUNCTIE
 EN 179/EN 1125

 ATEX
 Geschikt voor ATEX-omgeving

Type
Toelaatbare 

drukbelasting 
in sluitrichting

Leklucht

Merford ML01

Merford ML05

Merford ML10

4 m3/h

5 m3/h

6 m3/h

1000 Pa

5000 Pa

10.000 Pa



KEURMERKEN
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LUCHT- EN GASDICHTE DEUR

UITVOERINGEN
Lucht- en gasdichte deuren zijn enkel-  
of dubbelvleugelig beschikbaar, met 
of zonder tussenstijl. De deur kan 
zowel links als rechtsdraaiend worden 
uitgevoerd. Meer mogelijkheden op 
aanvraag.

MONTAGE
Om een optimale werking van onze 
deuren te waarborgen beschikt Merford 
over VCA** gecertificeerde montage-
ploegen. Alle gereedschappen en hulp-
middelen worden volgens de veilig- 
heidseisen periodiek gecontroleerd.

MAATWERK
Merford biedt een breed spectrum 
aan maatwerkoplossingen qua vorm,  
afmeting, beslag en sluitwerk. Neem 
voor meer informatie contact met ons op.

KWALITEIT
Merford produceert volgens de kwaliteits- 
eisen van de VMRG. Iedere product- 
specifieke eigenschap is aangetoond 
door middel van een geldig certificaat.

GARANTIE
5 jaar garantie op constructie.
5 jaar garantie op lakwerk (afbouwend).
1 jaar garantie op hang- en sluitwerk.

BESTEKTEKSTEN EN TEKENINGEN
De bestekteksten en technische tekening- 
en voor deze deur downloadt u een-
voudig op onze website.

DISCLAIMER
De aanbevelingen en gegevens zoals 
vermeld in dit productblad zijn zo vol- 
ledig en correct mogelijk weergegeven, 
maar bieden geen garanties. Raadpleeg 
bij twijfel één van onze specialisten.

Lucht- en gasdichte deur in een laboratorium
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