
Taïga is een decoratief wandpaneel voor het interieur. Gemaakt van echt korstmos dat werd gemummificeerd en vervolgens 
handmatig gekleefd op een MDF paneel. De mummificatie is een natuurlijk biologisch proces en dus 100% ecologisch.  
Het mos behoudt zijn natuurlijk aspect gedurende een 10-tal jaar.

Wetenschappelijke naam : Cladenia Stellaris

TAÏGA
DECORATIEVE WANDPANELEN

KLEUREN DRAGER LENGTE 
(MM)

HOOGTE 
(MM)

DIKTE DRAGER 
(MM)

TOTALE 
DIKTE (MM) REFERENTIE

PAKKET 
GEWICHT 

(KG)

VER- 
PAKKING

Lentegroen MDF 800 600 6 40 tot 50 171266 5 0,48 m2

Bosgroen MDF 800 600 6 40 tot 50 171267 5 0,48 m2

Andere kleuren MDF 800 600 6 40 tot 50 Op aanvraag 5 0,48 m2

LMC BENELUX - Toleindestraat 7/001 - 9080 BEERVELDE - BELGIË
Tel : +32 (0)9 261 03 70 - Email : contact@lmcbenelux.com - www.natural-wood.be 



 Verpakking : Elk paneel is individueel verpakt in karton. 

 Paneel snijden : 

1 - Met paneelzaag : Zaag enkel door het MDF paneel van 6mm en snij vervolgens met een cuttermes of knip met een 
schaar heel voorzichtig doorheen het mos. 

2 - Met een cirkelzaag : Zaag enkel via de rugzijde door het MDF paneel van 6mm en snij vervolgens met een cuttermes 
of knip met een schaar heel voorzichtig doorheen het mos. 

 Specificaties :  - Zuivering van de binnenlucht, waardoor schimmels minder kans krijgen. 
 - Geluidsabsorptiecoëfficient : klasse C (ISO-norm 11654). 
 - Hypoallergeen, bevat geen kleurstoffen. 
 - Product is niet giftig bij accidentele inname. 

 Onderhoud : Vergt geen enkel onderhoud, behalve ontstoffen door licht te blazen met een haardroger (koude luchtstand). 
   Besproeien met water is niet nodig. Echter, (enkel) bij verdorring kan u lichtjes benevelen met een waterspray.

 Bevestiging : Te schroeven of te verlijmen op de muur of support.

 Brandbestendigheid : MDF paneel klasse M1 (B-s2, d0 volgens EN 13501-1). 
   Brandbestendig maken van korstmos door te weken in een waterige oplossing zonder oplosmiddel, geurloos en kleurloos.
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Op aanvraag voor minimaal 10 m²


