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Panelek leírása

Standard szerkezet:
A szendvics panelek standard kivitelénél a h szigetel Styrofoam habra mindkét oldalról üvegszálas
PE lemez van laminálva. Ezáltal a könny szerkezet megfelel merevséggel, és a küls hatásokkal
szembeni jó ellenálló képességgel párosul. Az üvegszálas lemez küls oldalán véd fólia réteg
található, amely biztosítja, hogy a gyártás és az összeszerelés során a panel felülete ne sérüljön.
Fólia eltávolítása után a panel további felületkezelést nem igényel.
A panel kialakítása a megrendel igényeinek megfelel en készül, mind méret, mind kialakítás
szempontjából. A panelban különféle betétek helyezhet k el a zárak, vasalatok és a szegecselés
lehet ségének biztosítása érdekében. A szélek kialakítása lehet falcolt ( egyszer - er sített )
és falcolás nélküli a panelek illesztésének megfelel en
A gyártható méret: hossz - 15000 mm szélesség - 3000 mm vastagság - min. 20 mm

Több réteg szerkezet:
A szendvics panelek több réteg kivitelénél a h szigetel Styrofoam habra az üvegszálas PE lemezen
kívül, egyéb anyagokból készült lemezek kerülhetnek laminálásra. A variációk skálája igen széles ,
ezáltal olyan szerkezetek is megvalósíthatók, amelyek a legkülönlegesebb igényeket is képesek
kielégíteni. A felhasználható anyagok listája a különféle rétegelt falemezeken át az acél, alumínum és
i l ki i t bá it t t l h t A ib kül ét ü ál l b l ké ülinox lemezekig szinte bármit tartalmazhat. Amennyiben a küls réteg üvegszálas lemezb l készül,
annak küls oldalán véd fólia réteg található, amely biztosítja, hogy a gyártás és az összeszerelés
során a panel felülete ne sérüljön. Fólia eltávolítása után a panel további felületkezelést nem igényel.
A panel kialakítása a megrendel igényeinek megfelel en készül, mind méret, mind kialakítás
szempontjából. A panelban különféle betétek helyezhet k el a zárak, vasalatok és a szegecselés
lehet ségének biztosítása érdekében. A szélek kialakítása lehet falcolt ( egyszer - er sített )
és falcolás nélküli a panelek illesztésének megfelel en
A gyártható méret: hossz - 15000 mm szélesség - 3000 mm vastagság - min. 20 mm

Padló szerkezet:
A szendvics panelek padló kivitelénél a h szigetel Styrofoam habba az alsó és a fels rétegek közé,
a szerkezettel szemben támasztott igényeknek megfelel en hossz-, vagy kereszttartók kerülnek
beépítésre. A tartók a teherbírás és a kialakítás függvényében lehetnek különféle méret és formájú
acélprofilok, vagy ragasztott furnérlemezekb l készült gerendák. Az alsó réteg, amely az id járásnak
legjobban ki van téve, általában üvegszálas PE lemez, amelynek küls oldalán véd fólia található, ez
biztosítja, hogy a gyártás és az összeszerelés során a panel felülete ne sérüljön. Fólia eltávolítása
után a panel további felületkezelést nem igényel.
A fels tehervisel réteg rétegelt falemez,amelynek a vastagsága a teherbíráshoz igazodik. Ez a fels
réteg egy önterül csúszásmentes m gyanta bevonatot kap, így a padlószerkezet víz ellen szigetelt és
jól viseli a koptató igénybevételeket is.
A padló kialakítása a megrendel igényeinek megfelel en készül, mind méret, mind kialakítás
szempontjából. A padlópanelban különféle betétek helyezhet k el a rögzítés megkönnyítése
érdekében. A szélek kialakítása lehet falcolt ( egyszer - er sített ) és falcolás nélküli a panelek
illesztésének megfelel en
A gyártható méret: hossz - 15000 mm szélesség - 3000 mm vastagság - min. 50 mm
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A táblázat a Standard felépítés panelra vonatkozik, ahol az alap vastagságú (20,30,40,50,60,80,100
mm) Styrofoam h szigetel habot különböz üvegszáltartalmú PE lemez borít. Az üvegszálas lemez
jellemz adata az üvegszáltartalom, amely meghatározza a szilárdságát és befolyásolja a vastagságát
is. Ez az érték g/m2-ben van megadva.

Panelek illesztésének módjai:
A panelek illesztése a katalógusban található "ALUMÍNIUM PROFILOK" cím fejezet 2.11 és 2.12
oldalán található eloxált sarokprofilok segítségével kétféle módon oldható meg. Az egyik variációnál a
panelt nem kell falcolni, hanem a sarokprofil tartja meg azokat ( 25 és 35 mm vastag paneleknél), az
ennél vastagabb panelek esetében a panelek valamelyikét falccal kell ellátni és ebbe ül a másik panel.
Ennél a variációnál a sarokprofil kívülr l takarja az illesztett felületeket.


