SENDVIČA TIPA PANELIS
Durvju sliekšņu apdarei - Stadurlon ProﬁlTec

Informācija par produktu/ Datu lapa

GADI

GARANTIJA

Stadurlon ProfilTec/ Panelis durvju sliekšņu apdarei

Produkta apraksts
Stadurlon ProfilTec sendviča tipa paneļi sastāv no ekstrudēta polistirola
serdeņa ar biezu tumši pelēku slāni no Stadur polistirola putām kā iekšējo
slāni. Ārējais slānis sastāv no 2,0 mm bieza Stadurlon materiāla. Sendviča
tipa panelis no vienas puses ir pārklāts ar aizsargplēvi. Produktam ir 10
gadu garantija.
Produkta īpašības
•
•
•
•
•
•

ļoti laba siltuma izolācija, tiek novērsta siltuma noplūde
izturīgs pret laika apstākļiem un pelēšanu
augsta spiedes un lieces izturība
lieliski parametri stiprināšanai ar skrūvēm
tiek ražots ar noteiktiem garuma, platuma un profila dziļuma izmēriem
vienpusējs frēzējums visai profilu sistēmai

Tehniskie parametri
1. Spiedes izturība*
2. Lieces izturība*
3. Vertikālā stiepe*
4. Horizontālā stiepe*

> 1000 kg/lfm
> 2.0 Mpa Mpa
> 4600 N
> 2700 N

Pārklājums
Skrūve: ø 6,0 mm
Stadurlon ir īpaši izturīgs plastmasas materiāls, kuru var izmantot pie
Ieskrūvēšanas dziļums: apm. 60 mm
temperatūrām no -20°C līdz +120°C. Stadurlon kompaktā paneļa viena *Laboratorijas mērījumi
puse ir 2,0 mm bieza, ieskaitot aizsargplēvi. Standarta krāsa: balta,
līdzīgi kā RAL 9016 matēta. Paneļa otra puse no tumši pelēkā
StadurFoam materiāla nodrošina labas īpašības stiprinājumam ar
skrūvēm un piešķir panelim augstu stabilitāti.
Serdeņa materiāls

Ekstrudētas polistirola putas, ekstrudētas bez FKCW (fluora hlora ogļūdeņraža) vai CO2, augsta izturība pret tvaikiem,
minimāla mitruma uzsūkšana, B1 klase saskaņā ar tehnisko normatīvi DIN 4102. Ir pieejamas polistirola putas ar atšķirīgiem
siltuma vadīšanas parametriem ʎD no 0,025 – 0,035.
Paneļa biezums
No 50 līdz 210 mm.
Augstums un garums tiek piegādāts pēc dotajiem izmēriem. Frēzējums saskaņā ar profilu rasējumiem.
Garums
Ir iespējams paneļu garums līdz 7000 mm.
Tehniskie parametri
Skat. tabulu – citi izmēri un izpildījums pēc pasūtījuma.

Biezums: mm
54
67
85
100
120

Uzbūve: mm
2,0 / 33 / 19
2,0 / 46 / 19
2,0 / 64 / 19
2,0 / 79 / 19
2,0 / 99 / 19

Svars: kg/m2
14,50
15,00
15,60
16,10
16,80

Siltuma caurlaidības
koeficients: W/m2K
0,639
0,497
0,380
0,317
0,260

Pielietojums
Durvju sliekšņu apdare
Norādījums
Izmantojot šķīdinātājus saturošus materiālus, ir jāieklāj poliuretāna putas.
Krāsu un virsmu attēli atbilst poligrāfiskajām iespējām. Lai precīzāk saskaņotu krāsu un virsmas pārklājumu, nepieciešams pasūtīt
materiāla oriģinālu. Tiek paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Visi darījumi notiek saskaņā ar mūsu vispārējiem līguma
noteikumiem, ar kuriem Jūs varat iepazīties: www.stadur.com.
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