PVC parapety VAŠA trieda CLASSIC – technický list
Materiál parapetu:

čistý recyklát PVC bez znečisťujúcich častíc väčších ako 0,8 mm

Farba materiálu:

šedo-hnedý odtieň, poprípade iný – odtieň nemá vplyv na akosť!

Rozmery výrobku:
Základní rozměry jsou:

rozmery sú uvedené v platnej výkresovej dokumentácii

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

šírka vyloženia: 100 – 200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 600 mm (voliteľné) ± 3 mm
dĺžka parapetu:
6001 – 6020 mm
váha parapetu:
š. 250 mm = 1,94 kg/m; š. 600 mm = 5,00 kg/m ± 0,15 kg
výška parapetu bez nosu:
20 mm
šírka nosu:
13 mm
najväčšia výška parapetu:
40 mm
hrúbka obvodových stien parapetu:
1,80 mm
hrúbka vnútorných prepážok parapetu:
1,20 mm
funkčná rozteč spodných zámkov / hĺbka:
18,20 mm / 5,00 mm

Maximálne zaťaženie parapetu:

250 kg/m (bez poškodenia vnútorných prepážok)

Rovnosť povrchu parapetu:
priehyb parapetu je definovaná ako rozdiel medzi miestom rebra
a susednej dutiny <= ±0,1 mm, avšak vždy bude povrch parapetu konkávny. Znamená to, že celkový
priehyb povrchu parapetu bude na 125 mm šírky <= 1,25 mm.
Tepelná odolnosť:

nevystavujte parapet ani krátko teplotám nad +100°C

Pracovní prostredie:

-5°C až +60°C, 0 – 65% Rh

Horný povrch – PVC laminát:
štandardná farba je biela, možné sú ďalšie dekory v zmysle
aktuálneho vzorkovníka. Iné dekory ako sú v aktuálnom vzorkovníku je nutné vopred prekonzultovať
pred objednaním. Parametre PVC povrchového laminátu sú uvedené v samostatných technických
listoch.
Krycia ochranná fólia:
pohľadová strana s dekorom je chránená proti oteru. Krycia ochranná
fólia je polyethylénová, hrúbky 0,06 mm s akrylátovým lepidlom šetrným pre povrch parapetu.
Max. povolená doba osvitu priamym slnečným žiarením je 250 hodín – bez negatívneho vplyvu fólie na povrch.
Pre PVC lamináty je krycí fólie zafarbená, avšak je čiastočne priehľadná.
Údržba a čistenie:
Nepoužívajte rozpúšťadlá, riedidlá, ani iné podobné chemikálie na
odstránenie nečistôt. Prípadné pretrvávajúce nečistoty najprv jemne odstráňte mechanicky, porom vyčistite
štandardným čistiacim prostriedkom.
Povrch sa udržiava štandardnými čistiacimi prostriedkami.

Výrobca:

výrobok je vyrobený v EÚ.

UPOZORNENIE!!!
Dlhodobé zvlhčení povrchu parapetu môže spôsobiť jeho poškodenie, alebo zničenie
laminátu! Pri montáži, murárskom zapravení okna, či iných stavebných úpravách chráňte
povrch parapetu krycím nepriepustným materiálom!!!
Pri preliatí kvetináča vodu na povrchu vysušte handričkou – NENECHÁVEJTE OSCHNÚŤ!
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