
  Getest op de 3 criteria  
  van de Franse  
  gezondheidsnorm 
  NF S90-351: 2013 
  ISO 4 - CP5 - M1
  
  5 reinigings-
  methoden

  Brandgedrag: A1

DE PLUSPUNTEN VAN  
DE PRODUCTEN

Het veiligste 
plafond voor 
gezondheidszorg-
instellingen

CLINI’SAFE®

NIEUWE



Gezondheidszorginstellingen worden in 4 zones ingedeeld afhankelijk van het gebruik van het 
lokaal, de kwetsbaarheid van de patiënt, het risico op biologische besmetting, de aard en de 
duur van de zorgverlening die wordt toegediend:

Zone 1: Zone met laag risico: Gangen, wachtzalen, onthaalruimte.
Geen specifieke eisen.

Zone 2: Zone met gemiddeld risico: Polyvalente kamer, scanzalen.
Eis norm: ISO 8 – CP20 – M100

Zone 3: Zone met hoog risico: Cardiovasculaire operatiezaal, zalen verloskunde  
en interventionele scanning.
Eis norm: ISO 7 – CP10 – M10

Zone 4: Zone met heel hoog risico: Zaal voor protheseorthopedie, operatiekamer.
Eis norm: ISO 5 – CP5 – M1

De norm NF S90-351: 2013, voor de beperking van besmetting die zich door de lucht verspreidt, 
geldt voor gezondheidszorg- en aanverwante instellingen. Deze nieuwe norm komt in de plaats 
van de norm NF S90-351: 2003, waarvan bepaalde kenmerken werden aangepast.

TOEPASSINGSZONES:

• Stofzuiverheid van de lucht: ISO-klasse

Bepaalt de concentratie van de stof-
deeltjes die door het plafond in de 
ruimte worden vrijgelaten.

Hoe lager de ISO-index,
des te minder verontreiniging  
veroorzaakt het plafond.

• Kinetiek van de stofverwijdering - Uitgedrukt in CP (minuten)

• Microbiologische zuiverheid - De indeling gebeurt op basis van een index van 1 tot 100

Geeft de tijd weer die nodig is 
om 90 % ontsmetting te bereiken 
ten opzichte van een initiële  
verontreinigingspiek.

Hoe korter de tijd, des te minder  
goed houdt het plafond de  
verontreiniging vast. 

Hoe lager de index, des te beter is  
het plafond bestand tegen  
de verspreiding van bacteriën

-  Bewijst dat het plafond de ont-
wikkeling van bacteriën niet in de 
hand werkt.

-  De bacteriologische klasse (B) 
wordt in augustus 2013 de micro-
biologische zuiverheidsklasse (M)

Het veiligste plafond voor gezondheidszorginstellingen

DE BELANGRIJKSTE DRIE CRITERIA VAN DE NORM NF S90-351: 2013

CLINI’SAFE®

VOOR NU



Prestaties die aan gezondheidszorgin-
stellingen zijn aangepast
Het gamma Clini’Safe®-plafondpanelen voldoet aan de veiligheids-
eisen in alle zones. Deze oplossingen bieden de patiënten en het  
medische personeel dankzij de hoge Alpha Sabine-coëfficiënt het 
nodige akoestische comfort. De panelen hebben ook een uitstekende 
lichtreflectiecoëfficiënt, die bijdraagt tot het welzijn van de gebrui-
kers, patiënten en het personeel in de gezondheidszorg.

MEER VEILIGHEID

 • Getest op de 3 criteria van de Franse gezondheidsnorm NF S90-351: 2013
 • Brandgedrag: A1
 • Brandweerstand: SF 30(1) 
              De Clini’Safe® A-plafonds van 15 mm (600 x 600 en 1200 x 600 

mm) die op een T24 QUICK-LOCK®-draagstructuur worden geïnstal-
leerd, zijn SF 30 overeenkomstig de norm NBN 713-020.

 • 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad

MEER NETHEID
 •  Reinigingsmethoden die door een onafhankelijk laboratoriumwer-

den getest

   - Perslucht

   -  Vochtige spons met of zonder schoonmaak-ontsmettingsmiddel

   -  Vochtige stoom met droge doek

MEER COMFORT 

 • Geluidsabsorptie: αw = 0,90
 • Lichtreflectiewaarde: 85 %

KANT E

Decoratief glasvlies 
waarop witte verf  

is aangebracht

Steenwolpaneel 
met hoge dichtheid  

van 15 mm

Naturel glasvlies
op de rugzijde Kanten E,  

geschilderd 

KANT A

Decoratief glasvlies 
waarop witte verf is  

aangebracht Steenwolpaneel met hoge 
dichtheid van 15 mm

Naturel glasvlies
op de rugzijde Kanten A,  

geschilderd

DE CLINI’SAFE®-PLAFONDS
OVEREENKOMSTIG DE NORM 
DIE VAN TOEPASSING IS OP DE  
GEZONDHEIDSZORGINSTEL-

LINGEN

(1)  Cf. referentieklassementsrapport

CLINI’SAFE®

NIEUWE

Clini’Safe®

STOFZUIVERHEID 
VAN DE LUCHT

RISICO- 
ZONE

ISO4

CP5

Zone 4

Zone 3

MICROBIOLOGISCHE
 ZUIVERHEID

KINETIEK VAN DE 
STOFVERWIJDERING

M1 (volgens stam)

M10 (volgens stam)



 MEER VEILIGHEID

 •  De 3 criteria van de Franse norm NF S90-351: 2013
  - De Clini’Safe®-plafonds verontreinigen niet:
   Overeenkomstig de stofzuiverheidsklasse van de  
   norm ISO 14644-1: ISO 4.
  -  De Clini’Safe®-plafonds houden de verontreiniging 

niet vast: Overeenkomstig de kinetiek van de stof-
verwijdering: CP5.

  -  Op Clini’Safe®-plafonds kunnen geen bacteriën ont-
wikkelen: Overeenkomstig de microbiologische zui-
verheidsklasse: M1(1) of M10(1) afhankelijk van de ge-
teste stammen.

 • Brandveiligheid
  - De Clini’Safe®-plafonds halen de hoogste klassering  
   op het vlak van brandgedrag: A1, onbrandbaar.
  -  De Clini’Safe® A-plafonds van 15 mm halen in  
   combinatie met de QUICK-LOCK® -draagstructuur een  
   brandgedrag van: SF 30(2) overeenkomstig de norm  
   NBN 713-020.  
 • Vochtbestendigheid
  - De Clini’Safe®-plafonds zijn 100 % vlak , ongeacht de  
   vochtigheidsgraad dankzij de intrinsieke kwaliteiten  
   van de Eurocoustic-steenwol.

INZOOMEN OP
DE GETESTE BACTERIËN:

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE: 
Vaakst voorkomende oorzaak van  

gemeenschappelijke bacteriële  
hersenvliesontsteking en longontsteking.

ASPERGILLUS BRASILIENSIS (NIGER):  
Kan leiden tot onherstelbaar gehoorverlies,

of zelfs het overlijden van de patiënt
bij mensen met een immunodeficiëntie.

BACILLUS CEREUS:  
Verantwoordelijk voor opportunistische  

voedselvergiftigingen.

ESCHERICHIA COLI:  
Kan pathogeen zijn en leidt in dat geval tot
maag- en darmontsteking, infectie van de  

urinewegen, hersenvliesontsteking  
of bloedvergiftiging.

CANDIDA ALBICANS:  
Veroorzaakt schimmelinfecties -  

en dan voornamelijk op de slijmvliezen,  
het spijsverteringsstelsel en de vrouwelijke  

voortplantingsorganen.

  ACINETOBACTER BAUMANII:  
KAN verscheidene en soms ernstige infecties 

veroorzaken (longinfectie, infectie van wonden  
of brandwonden, ...).

STAPHYLOCOCCUS AUREUS:
METICILLINERESISTENT:  

Veroorzaakt ettervormende huidinfecties,  
oorontsteking en sinusitis, acute  

spierontsteking, ontsteking van deluchtwegen, 
aderontsteking, hersenvliesontsteking,  

botinfectie, ...

KLEBSIELLA PNEUMONIAE:  
Speelt een rol in nosocomiale longontsteking.

CLINI’SAFE®

MEER NETHEID

 • Schone en onderhoudsvriendelijke plafonds. 
  - 5 reinigingsmethoden die door een onafhankelijk laboratorium werden getest.
  - VOOR ieder type vervuilend middel een beproefde reinigingsmethode 
    die door het laboratorium wordt aanbevolen.

   

 -  Een grotere manipulatieweerstand dankzij zijn steenwolpaneel met hoge dichtheid 
en zijn gemakkelijk te reinigen geverfde afwerking. 

 

Stof Vuil water + stof Vet

Pers- 
lucht

Vochtige stoom
+ droge doek

Vochtige spons
met ontsmettingsmiddel

Vochtige spons
met reinigingsmiddel

Vochtige
spons

(1)  Cf. certificaten
(2)  Cf. referentieklassementsrapport

Vochtige stoom
+ droge doek



 MEER COMFORT

 • Comfort in de lokalen
  - Geluidsabsorptie: De Clini’Safe®-plafonds hebben een αw = 0,90
  -  Hoge lichtreflectiecoëfficiënt: de Clini’Safe®-plafonds hebben een  

lichtreflectiecoëfficiënt van meer dan 85 %, waardoor de gebruikers van meer licht 
en een comfortabelere omgeving kunnen genieten.

DE KEUZE EN DE PRESTATIES

BEKIJK DE VIDEO 
CLINI’SAFE® OP

OF

Blijf up-to-date met CLINI’SAFE®

CLINI’SAFE® A CLINI’SAFE® E
Dikte
(mm) 15 15

Modules
(mm)

  600 x 600
1200 x 600

  600 x 600
1200 x 600

Afmetingen:

Kleuren, decors en afwerkingen:

Kleur:
Wit

Afwerking:
Vlies en kanten  
geschilderd 



Clini’Safe® A 15 mm
 > Zelfdragend rigide steenwolpaneel.
 > Witte geverfde afwerking op zichtzijde.
 > Geverfde kanten.
 > Versterkt met een naturel glasvlies op de 
rugzijde.

A
 Geluidsabsorptie
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C
 Lichtreflectie
• De lichtreflectiecoëfficiënt bedraagt meer dan 85 % voor 

het wit.

B
 Brandgedrag
•  Overeenkomstig de norm EN 13501-1: Euroklasse A1 

voor wit.

J
 Brandweerstand
 •  De Clini’Safe ® A-plafonds (600 x 600 en 1200 x 600 mm) 

die met een T24 QUICK-LOCK®-draagstructuur worden  
geïnstalleerd (zie referentieklassementsrapport), zijn  
SF 30 overeenkomstig de norm NBN 713-020.

D
 Vochtbestendigheid
• 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad.

E
 CE-markering
• DOP-nr.: 0007-04

M
 Kwaliteit van de binnenlucht
• De Clini’Safe ® A-plafonds van 15 mm behoren tot klasse A.

N
 Gedrag in gezondheidszorginstellingen
• De norm NF S90-351: 2013, voor de beperking van  

besmetting die zich door de lucht verspreidt:

Zones Stofzuiverheid van 
de lucht

Kinetiek van de stofverwij-
dering

Microbiologische 
zuiverheid

4 ISO 5 CP5 M1

3 ISO 7 CP10 M10

2 ISO 8 CP20 M100

• De Clini’Safe ® A-panelen van 15 mm voldoen aan de  
microbiologische eisen van de zones van type 4 en 3:

Zones
Stofzuiver-
heid van de 

lucht
Kinetiek van de 

stofverwijdering
Microbiologi-

sche zuiverheid Geteste bacteriën

4 ISO 4 CP5 M1
Escherichia coli, Klebsiella 
pneumoniae, Aspergillus 
niger en Candida albicans

3 ISO 4 CP5 M10

Acinobacter baumannii, Ba-
cillus cereus, Streptococcus 
pneumoniae en meticilline-
resistente Staphylococcus 

aureus (SARM)

G
 Toepassing
• Overeenkomstig de voorschriften van DTU 58.1 Normen 

NF P 68203-1 en 2 en andere DTU's die van toepassing 
zijn afhankelijk van de aard van de lokalen.

• We adviseren om voldoende luchtcirculatie tussen de 
lokalen en het plenum te voorzien, zodat de tempera-
tuur en de druk aan beide zijden van het plafond zoveel 
mogelijk op hetzelfde niveau liggen.

• De Clini’Safe ® A-plafonds van 15 mm worden op een 
T15 - T24-draagstructuur aangebracht.

• De tegels worden met een cutter op maat gesneden, 
waarbij er geen geluidshinder of stofvorming ontstaat.

P
 Onderhoud
• Het geverfde oppervlak van de Clini’Safe ® A-plafonds van 

15 mm houdt het stof niet vast, waardoor het gemakke-
lijk kan worden onderhouden.

• De Clini’Safe ® A-plafonds van 15 mm kunnen met een 
van de volgende hulpmiddelen worden schoongemaakt: 
lichte borstel, stofzuiger, perslucht, vochtige spons (met 
of zonder reinigingsmiddel/ontsmettingsmiddel), voch-
tige stoom + droge doek.

• De Clini’Safe ® A-plafonds van 15 mm zijn bestand te-
gen de ontsmettingsmiddelen die het vaakst worden 
gebruikt in een ziekenhuismilieu en die gebaseerd zijn 
op waterstofperoxide, chloordioxide en glutaaraldehyde.

• Wanneer ze op die manier worden onderhouden, kunnen 
Clini’Safe ® A-plafonds van 15 mm lang meegaan.

OVERZICHTSTABEL
Kleuren Wit

Kanten A

Ophangstructuur T15 - T24

Afmetingen van de modules (in mm)
Breedte 600 600

Lengte 600 1200

Dikte 15 15

Verpakking
Panelen/doos 24 12

m²/doos 8,64 8,64

Dozen/pallet 22 22

Vervoersklasse A C

De Clini’Safe ® A-plafonds van 15 mm worden in zeszijdige 
kisten verpakt. Alle Eurocoustic-dozen worden beschermd door 
krimpfolie. 

T15 T24

Bord AKant A



Clini’Safe® E 15 mm
 > Zelfdragend rigide steenwolpaneel.
 > Witte geverfde afwerking op zichtzijde.
 > Geverfde kanten.
 > Versterkt met een naturel glasvlies op de 
rugzijde.

A
 Geluidsabsorptie

125  250 500 1,000 2,000 4,000

αw = 0,90 : Klasse A■
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C
 Lichtreflectie
• De lichtreflectiecoëfficiënt bedraagt meer dan 85 % voor 

het wit.

B
 Brandgedrag
•  Overeenkomstig de norm EN 13501-1: Euroklasse A1 

voor wit.

D
 Vochtbestendigheid
• 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad.

E
 CE-markering
• DOP-nr.: 0007-04

M
 Kwaliteit van de binnenlucht
• De Clini’Safe ® E-plafonds van 15 mm behoren tot klasse A.

N
 Gedrag in gezondheidszorginstellingen
• De norm NF S90-351: 2013, voor de beperking van  

besmetting die zich door de lucht verspreidt:

Zones Stofzuiverheid van de 
lucht

Kinetiek van de stofverwij-
dering

Microbiologische zui-
verheid

4 ISO 5 CP5 M1

3 ISO 7 CP10 M10

2 ISO 8 CP20 M100

• De Clini’Safe ® E-plafonds van 15 mm voldoen aan de  
microbiologische eisen van de zones van type 4 en 3:

Zones Stofzuiverheid 
van de lucht

Kinetiek van de 
stofverwijdering

Microbiologische 
zuiverheid Geteste bacteriën

4 ISO 4 CP5 M1
Bacillus cereus,Strep-

tococcus pneumo-
niae, Aspergillus niger 
en Candida albicans

3 ISO 4 CP5 M10
Klebsiella pneumoniae en 

meticillineresistente 
Staphylococcus aureus 

(SARM)

G
 Toepassing
• Overeenkomstig de voorschriften van DTU 58.1 Normen 

NF P 68203-1 en 2 en andere DTU's die van toepassing 
zijn afhankelijk van de aard van de lokalen.

• We adviseren om voldoende luchtcirculatie tussen de 
lokalen en het plenum te voorzien, zodat de tempera-
tuur en de druk aan beide zijden van het plafond zoveel 
mogelijk op hetzelfde niveau liggen.

• De Clini’Safe ® E-plafonds 15 mm worden op een T15 - 
T15 met holle voeg - T24-draagstructuur geplaatst.

• De tegels worden met een cutter op maat gesneden, 
waarbij er geen geluidshinder of stofvorming ontstaat.

P
 Onderhoud
•  Het geverfde oppervlak van de Clini’Safe ® E-plafonds van  

15 mm houdt het stof niet vast, waardoor het gemakke-
lijk kan worden onderhouden.

•  De Clini’Safe ® E-plafonds van 15 mm kunnen met een 
van de volgende hulpmiddelen worden schoongemaakt: 
lichte borstel, stofzuiger, perslucht, vochtige spons (met 
of zonder reinigingsmiddel/ontsmettingsmiddel), voch-
tige stoom + droge doek.

•  De Clini’Safe ® E-plafonds van 15 mm zijn bestand tegen  
de ontsmettingsmiddelen die het vaakst worden  
gebruikt in een ziekenhuismilieu en die gebaseerd zijn 
op waterstofperoxide, chloordioxide en glutaaraldehyde.

•  Op die manier kunnen Clini’Safe ® E-plafonds van 15 mm 
lang meegaan.

OVERZICHTSTABEL
Kleuren Wit

Kanten E

Draagstructuren T15 - T15 holle voeg - T24

Afmetingen van de modules (in mm)
Breedte 600 600

Lengte 600 1200

Dikte 15 15

Verpakking
Panelen/doos 24 12

m²/doos 8,64 8,64

Dozen/pallet 22 22

Vervoersklasse A C

De Clini’Safe ® E-plafonds van 15 mm worden in zeszijdige 
kisten verpakt. Alle Eurocoustic-dozen worden beschermd door 
krimpfolie. 

Kart E

T24T15 Schaduwproel
T15

Kant E
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www.eurocoustic.com

Saint-Gobain Eurocoustic
1, place Victor Hugo
92411 Courbevoie Cedex
Frankrijk
Phone: (+33) 1 56 37 02 40
Fax: (+33) 1 56 37 02 69
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Commerciële Dienst

Loubna NEFARI
Tél. : (+33) 1 56 37 03 88 
Fax : (+33) 1 56 37 02 69

loubna.nefari@saint-gobain.com

Technische Assistente

Delphine DRAY
Tél. : (+33) 1 56 37 03 87 
Fax : (+33) 1 56 37 02 69

delphine.dray@saint-gobain.com

Etienne ALEXANDRE
Tel.: +(32) 479 82 97 29
etienne.alexandre@saint-gobain.com

Bert LONCKE
Tel.: +(32) 492 91 99 55
bert.loncke@saint-gobain.com


