
Tömör polikarbonát hullám- és trapézlemezek
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Szélesség

Hullám 76/18 

Trapéz 76/18 

Trapéz 75/20

Trapéz 112/28

Trapéz 250/37

Trapéz 250/40

Hullám 177/51

UV-védelem 

UV-védelem 

UV-védelem 

UV-védelem 

UV-védelem 

UV-védelem 

Fényáteresztő képesség: víztiszta 

Hőtágulás
Hőmérséklet tűréshatár

Hossza 6000 mm raktárról (rendelkezésre állás szerint)

Meghatározott minimális tetőlejtés: 4º (7%) 
10 év garancia Európában a megsárgulás és a jégkárok ellen, más országokra 
vonatkozó garanciát és tanúsítványokat kérje tőlünk. 
Tűzveszélyességi osztály B,s1,d0 (EU)

Kérésre nagyobb mennyiségre

Opálos fehér (**)

UV-védelem 

Hasznos szélesség 1064 (±5)

Hasznos szélesség 1216 (±5)

Hasznos szélesség 975 (±5)

Hasznos szélesség 896 (±5)

Hasznos szélesség 1000 (±5)

Hasznos szélesség 1000 (±5)

Hasznos szélesség 885 (±5)

FESZTÁVOK 

PROFILVÁLASZTÉK

MŰSZAKI ADATOK 
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AUSSCHREIBUNGSTEXT 
Oberlicht  / Überdachung / Wandverglasung (*) mit extrudierten, gewellten Platten aus Polycarbonat Compact, UV-
geschützt auf einer Seite, Wellen Profile / Trapez Profile ... (**) Stärke ... mm (**), Farbe ... (**) (Typ AKRALUX 
COMPACT von Akraplast Sistemi). 

(*) als Alternative:  Art von Anwendung. 
(**) als Alternative: Werte abhängig von ausgewählten Platten - siehe Tabelle LIEFERPROGRAMM.

GEWÄHRLEISTUNG 
Die AKRALUX COMPACT Platten sind auf der Außenseite durch Koextrusionsprozess gegen UV-Strahlen geschützt.  
In Europa gilt eine GARANTIE von 10 JAHREN nach Kaufdatum in Bezug auf Vergilbung und Witterungsbeständigkeit (Hagel, 
usw.). Für außereuropäische Länder kann die Garantie eine andere Dauer haben. Für weitere Informationen fordern Sie bitte die
Garantiebescheinigung an.

PRÜFZEUGNISSE 
Die AKRALUX COMPACT Platten sind in Bezug in Brandstoffklasse EN 13501-1: B s1 d0 eingestuft.  
Für weitere Details und Prüfzeugnisse für andere Länder, fordern Sie bitte Kopie des entsprechenden Prüfzeugnisses an. 

CHEMIKALIENBESTÄNDIG
Bitte befragen Sie uns über die Verträglichkeit mit chemischen Produkten.

HINWEISE für die VERLEGUNG 
Die Platten mit der UV-geschützten Seite nach außen verlegen.  
Empfohlene Mindestneigung 4° (7%). 
Eventuellen Zuschnitt mit Metallsägen mit dünnen Sägezähnen durchführen. 
Verlegung und Werkzeugverwendung erfolgt wie bei metallischen Trapezblechen. 
Schrauben mit Dichtungsscheiben und die speziellen geformten Abschlusskappen mit Dichtung einsetzen.   
Das Bohrloch muss größer als der Schraubendurchmesse sein, um die Wärmeausdehnung zu gewährleisten. 
Wenn nötig, nur Polycarbonat-verträgliches Silikon verwenden. 

INSTANDHALTUNG 
Die Platten dürfen nicht ohne geeigneten Schutz der Sonne und der Witterung ausgesetzt gelagert werden.  
Es ist ratsam, die Platten regelmäßig zu reinigen, um den Belag von Staub und Umweltverschmutzung zu entfernen.  
Zur Reinigung wird kaltes oder lauwarmes Wasser verwendet und (wenn nötig) neutrale Reiniger; keine Scheuerlappen, heißes 
Wasser und/oder chemische Reinigungsmittel verwenden; vermeiden die Paneele zu reinigen, wenn diese von der Sonne erhitzt 
sind 

Haftungsklausel: die aufgeführten Werte und Empfehlungen gründen auf wahrheitsgetreuen Angaben und den bisherigen Erfahrungen. Es kann 
keine Garantie der enthaltenen Angaben übernommen werden, da der Verwendungszweck und die Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer 
Kontrolle liegen. Diese Angaben befreien den Verwender nicht davon, alle Kontrollen durchzuführen, um festzustellen, ob die Materialen seinen 
Bedürfnissen und den laufenden Gesetzen entsprechen.  
AKRAPLAST Sistemi behält sich Änderungen der Produkte und des Inhalts dieser Broschüre vor. 

KIÍRÁSI SZÖVEG 

Felülvilágító / tető / fal (*) extrudált, tömör polikarbonát hullámlemezzel, az egyik oldalon UV-védelemmel, 
hullámprofil / trapézprofil ... (**) Vastagság ... mm (**), Szín ... (**) Akraplast (AKRALUX COMPACT típus). 

(*) alternatívaként: Felhasználás fajtája. 
(**) alternatívaként: Az érték a kiválasztott lemezektől függ – lásd a táblázatot  PROFILVÁLASZTÉK.

SZAVATOSSÁG 

Az AKRALUX COMPACT lemezek külső oldalát koextruziós eljárással védik az UV-sugarak ellen. 
Európában a vásárlás dátumától számítva 10 ÉV GARANCIA van a megsárgulásra és az időjárásállóságra (jégeső, stb.). 
Az Európán kívüli országok esetén a garancia eltérő időtartamú lehet. További információért kérje a garanciaigazolást.

VIZSGÁLATI TANÚSÍTVÁNYOK 

Az AKRALUX COMPACT lemezeket tűzállósági szempontból  EN 13501-1: B s1 d0 tűzveszélyességi osztályba sorolták. 
Más országokra vonatkozó további részletekhez és vizsgálati tanúsítványokhoz kérje a megfelelő vizsgálati tanúsítvány 
másolatát. 

VEGYSZERÁLLÓSÁG

Kérjük, tegye fel kérdéseit nekünk a vegyi anyagoknak való ellenállásról.

BEÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS UTASÍTÁSOK 

A lemezeket úgy kell felrakni, hogy az UV-álló oldaluk legyen kívül. 
Ajánlott minimális lejtés: 4° (7%). 
Az esetleges vágásokat finom fogú fémfűrésszel végezze el. 
A felrakás és a szerszámhasználat ugyanolyan, mint a fém trapézlemezek esetén. 
Használjon tömítőalátétes csavarokat és speciális kialakítású zárósapkákat tömítéssel. 
A furatnak nagyobbnak kell lennie, mint a csavar átmérőjének, hogy a hőtágulást biztosítani tudja. 
Ha szükséges, csak polikarbonátra alkalmas szilikont használjon. 

KARBANTARTÁS 

A lemezeket nem szabad az időjárási viszontagságoknak kitéve, és megfelelő napvédelem nélkül tárolni. 
Tanácsos a lemezek rendszeres tisztítása a por és a levegőszennyezés révén keletkező szennyeződésréteg eltávolítása 
érdekében. 
Tisztításhoz használjon hideg vagy langyos vizet, és (ha szükséges), semleges tisztítószert. Ne használjon súrolókendőt, forró 
vizet és/vagy vegyi tisztítószert. Kerülje a panelek tisztítását, ha azok a naptól felforrósodtak.

Felelősségi záradék: a feltüntetett értékek és ajánlások valós adatokon és az eddigi tapasztalatokon alapulnak. Nem tudunk garanciát vállalni a 
megadott adatokért, mivel a felhasználás célja és a termékek feldolgozása ellenőrzésünkön kívül áll. Ezek az adatok nem mentesítik a felhasználót 
azon ellenőrzések elvégzése alól, hogy megállapítsák, hogy az anyagok megfelelnek-e az igényeiknek és a vonatkozó törvényeknek.
Az AKRAPLAST fenntartja magának a jogot a termékek és jelen brosúra tartalmának megváltoztatására.
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