
Konštruktívne, efektívne, ekonomické a estetické riešenie pre fasády
budov, ktoré tvoria dva hliníkové plechy spojené plastovým jadrom.

Kompozitný panel pozostáva zo zliatiny hliníka lakovaného z vonkajšej
strany farbou z yvinil fluorid a z plastového jadra (polyetylén).
Farba sa nanáša v troch vrstvách a poskytuje vysokú odolnosť proti
korózii a starnutiu.

Táto kombinácia materiálov dodáva kompozitnému panelu excelentné
mechanické vlastnosti: vysoká odolnosť proti nárazu, vysoká pevnosť a
nízka hmotnosť. Jedná sa o produkt, navrhnutý a testovaný pre
integráciu na fasády budov s výbornými tepelnými a akustickými
vlastnostami.

Kompozitný panel predstavujeme tiež vo verzii retardéra horenia pod
označním ktorý zaručuje reakciu proti
(hypotetickému) požiaru. Je to panel , ktorý sa skladá z
hliníkových plechov z vonkajšej strany lakovaných farbou z

mikrónov a z 3 mm jadra, ktoré tvorí zmes minerálov a
polyetylénu.

Panelmá technickú akreditáciu .

Sadu kompozitných panelov doplňuje panel hrúbky
ideálny pre použitie v interéroch: lepenie reklám, digitálna tlač,
reklamné stánky, atď.
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K řešení pro fasády
budo v, které tvo ří dva hliníko vé plechy spo jené plasto vým jádrem.

K ější strany
barvo u z PVDF (po lyvinil fluo rid) a z plasto vého jádra (po lyetylén).
Barva se nanáší ve třech vrstvách a po skytuje vyso ko u o do lno st pro ti
ko ro zi a stárnutí.

T ů do dává ko mpo zitnímu panelu excelentní
mechanické vlastno sti: vyso ká o do lno st pro ti nárazu, vyso ká pevno st a
nízká hmo tno st. Jedná se o pro dukt, navržen a testo ván pro integraci
na fasády budo v s výbo rnými tepelnými a akustickými vlastno stmi.

K ředstavujeme také ve verzi retardéru ho ření po d
o značením , který zaručuje reakci pro ti
(hypo tetickému) po žáru. Je to panel 4 mm, který se skládá z hliníko vých
plechů 0,5 mm, z vnější strany lako vaných barvo u z PVDF 25/35
mikro nů az 3 mm jádra, které tvo ří směs minerálů a po lyetylénu.

P .

S ů do plňuje panel tlo ušťky 3 mm
ideální pro po užití v interéru: lepení reklam, digitální tisk, reklamní
stánky, atd..
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Klasifikácia reakcie na oheň

( Norm EN-13501-1:2007)podľa y

T /epelná priepustnosť Tepelná propustnost

PE-Ust(W/m²K) = 3,38

pre panel rozmeru 1,48 x 1,23 m.

Zko uška po dle no rmy UNE-EN ISO 12567-1:2000

RW 26 (-1;-3)=(C;Ctr)(dB):(C;Ctr)
pre panel rozmeru 1,23 x 1,48 m.

Skúška podľa normy EN ISO 140-3:1995

- B-s-1,d0FR

FR-Ust(W/m²K) = 3,39

CH- /ZAVESENIE CH-ZAVĚŠENÍ

NITOVANIE / NÝTOVÁNÍ

Kompozitný panel/Kompozitní panel

Kategórie dosiahnuté v skúšobni /
Kategorie dosažené ve skušebně

Typy panelov: / :ypy panelůT

Hmotnosť panelu / :Hmotnost panelu

Hliníkové zliatiny

3005H44 / 3105H44 / 3105H46

PE- ( 4mm.- Al 0,5 m.)štandart hrúbka panelu
rdér horenia hrúbka panelu

hrúbka panelu
FR
INTDESIGN

-reta ( 4mm.-Al 0,5 m.)
- nterié ( 3mm.- Al 0,3 m.)i r

PE- 5,46 Kg/m
- 8,02 Kg/m

2

2FR

Čistá biela

Arktická biela

Hnedočervená

Intenzívna červená

Zvuková izolácia / Zvuková izolace
Povrchové úpravy / Povrchové úpravy

Akákoľvek farba na objednávku.RAL

La .kované v 22 odtieňoch jednoliatymi a metalickými farbami na sklade

Tieňová sivá Strieborná metalíza

Tmavozelená

Hnedá

Čierna

Sýta modráOranžová

Metalická champagne

Metalická bronzová

Metalická titánová

Uhlovo čierna

Dopravná žltá Metalická biela Metalická modrá

Béžová Metalická sivá Nefritovo zelená

S /ystémy upevnenia ystémy upevněníS

CH
Závesný systém

SZ
S -ystém samec samica

Nitovací systém Systém lepením

Rozmery dosky / Rozměry desky

Sklad

Sklad

Sklad

Na mieru/na míru

1000-1250-1500

1000-1250-1500

1000-1250-1500

1000-1250-1500

1500

1000-1250

(M n/m x) 2000/6000i a

(M n/m x) 2000/6000i a

(M n/m x) 2000/6000i a

4000-5000

4000-5000

3050-5050

Šírka / Šířka Dĺžka / Délka

PE

FR

INTDESIGN

Metalická medená

81

pro panel ro změru 1,48 x 1,23 m.

Skúška podľa normy UNE-EN ISO 12567-1:2000

pro panel ro změru 1,23 x 1,48 m.

Zko uška po dle no rmy EN ISO 140-3:1995

Klasificace reakce na oheň

( Norm EN-13501-1:2007)po dle y

Lakované v 22 odstínech jednolitými a metalickými barvami na skladě.

Čistě bílá Stíno vá šedá Stříbrná metalíza

Arktická bílá Tmavo zelená Metalická champagne

Hnědo červená Hnědá Metalická bro nzo vá

Intenzivní červená Černá Metalická titano vá

Sytá modráOranžová Úhlově černá

Do pravní žlutá Metalická bílá Metalická mo drá

Béžo vá Metalická šedá Nefritivě zelená

Metalická měděná
Jakákoliv barva na objednávku.RAL

Závěsný systém S -ystém samec samice

Nýtovací systém Systém lepením

Na mieru/na míru

Na mieru na míru/

PE-estandart
ardér ho ření

interier

( 4mm.- Al 0,5 m.)tlo ušťka panelu
tlo ušťka anelu

tlo ušťka panelu
FR
INTDESIGN

-ret
-

( p 4mm.- Al 0,5 m.)
( 3mm.- Al 0,3 m.)

Hliníkové slitiny


