
Nút-feder csatlakozással kialakított, cellás polikarbonát panelek

PANELEK KÜLTÉRI FELHASZNÁLÁSRA
12. átd. 

1. o.

Sejtes 

Külső oldala UV-védett
Alumíniumszalag-zárás vagy 
hőhegesztett zárás kérésre

Alumíniumszalag-zárás kérésre

Alumíniumszalag-zárás kérésre

Alumíniumszalag-zárás kérésre

Alumíniumszalag-zárás kérésre

Alumíniumszalag-zárás kérésre

Alumíniumszalag-zárás kérésre

Modul szélessége 
Panel vastagsága 
Rétegek száma 
Hőátbocsátási érték [U-érték] 

Fényáteresztő képesség - víztiszta

Tűzállósági osztály EN13501-1
Hőtágulás
Hőmérséklet tűréshatár
(*) Standard színek – más színek kérésre

500 N/m2 (szél ~ 100 km/h)
800 N/m2 (szél ~ 130 km/h)

- opál (*)

PANELVÁLASZTÉK – UV-védett 

MŰSZAKI ADATOK 

FESZTÁVOK

Sejtes 

Sejtes 

4 rétegű

7 rétegű

13 rétegű

13 rétegű

AKRAPAN-panel UV-álló polikarbonátból 

Felső keretprofil alumíniumból

Oldalsó keretprofil alumíniumból

Alsó keretprofil alumíniumból 

Alsó keretprofil tömítése EPDM-ből



Nút-feder csatlakozással kialakított, polikarbonát bevilágító elemek

FAL 16 mm-es panelekkel
12. átd. 

2. o.

Külső oldal

Kü
ls

ő 
ol

da
l

Tömítés
Oldalprofil

Felső profil 

Alsó profil 

Furat a vízkifolyásnak 

Alsó profil 

Párkány profil M626

Felső és 
oldalsó profil

EPDM tömítés M767 

Párkány  profil
(választható)

Ragasztott tömítés
PE 20 x 10 mm 

(tekercs H = 10 m)

Rögzítőelem
inox acélból a 
szelemenek 
rögzítéséhez

Ragasztott 
tömítés 

Tömítés 

Ragasztott tömítés (fent, lent és oldalt)

VÍZSZINTES METSZET eloxált alumíniumból készült keretprofilokkal 

Használat: bevilágító sávként

Kültéri felhasználások 

Panelek szerelési 
példái 

FÜGGŐLEGES METSZET eloxált alumíniumból készült keretprofilokkal 



Nút-feder csatlakozással kialakított, polikarbonát bevilágító elemek

FAL 20 mm-es panelekkel
12. átd. 

3. o.

Külső oldal

Kü
ls

ő 
ol

da
l

Tömítés
Oldalprofil

Felső profil 

Alsó profil 

Furat a vízkifolyásnak 

Alsó profil 

Párkány profil M626

Felső és 
oldalsó profil

EPDM tömítés M767 

Párkány profil
(választható)

Rögzítőelem
inox acélból a 
szelemenek 
rögzítéséhez

Tömítés 

VÍZSZINTES METSZET eloxált alumíniumból készült keretprofilokkal 

Használat: bevilágító sávként

Kültéri felhasználások 

Panelek szerelési 
példái 

FÜGGŐLEGES METSZET eloxált alumíniumból készült keretprofilokkal 



Nút-feder csatlakozással kialakított, polikarbonát bevilágító elemek

FAL 25 mm-es panelekkel
12. átd. 

4. o.

Profilkitöltő PE-habból (fent, lent és oldalt)

Oldalprofil, 2 részes Külső oldal

Felső profil 

Profilkitöltő
PE-habból

Profilkitöltő M727 PE-habból

Oldalprofil, 2 részes 

Profilkitöltő
PE-habból

Tömítés
(választható)

Alsó profil 
2 részes

Furat a vízkifolyásnak 

Párkány profil M626 

Felső 
profil

Elé- 
akasztott 

profil

EPDM tömítés M767 

(alap)

(alap)

Alsó 
profil,  

2 részes

Vízlefolyóval

Párkány profil
(választható)

VÍZSZINTES METSZET eloxált alumíniumból készült keretprofilokkal 

FÜGGŐLEGES METSZET eloxált alumíniumból készült keretprofilokkal 
Használat: bevilágító sávként

Kültéri felhasználások 

Panelek szerelési 
példái 



Nút-feder csatlakozással kialakított, polikarbonát bevilágító elemek

FAL 40 mm-es panelekkel
12. átd. 

5. o.

Oldalprofil, 2 részes 

Felső profil 

Kü
ls

ő 
ol

da
l

Oldalprofil, 2 részes 

Tömítés

Alsó profil 
2 részes

Furat a vízkifolyásnak 

Párkány profil M626 

Felső  
profil

Felső  
profil

Elé-  
akasztott 

profil

EPDM tömítés M767 

(alap)

(alap)
Alumínium

Inox acél

Rögzítőelem
a szelemenekre való rögzítéséhez

Alsó 
profil, 

2 részes
Alsó 
profil, 

2 részes

Vízlefolyóval

Párkány profil
(választható)

VÍZSZINTES METSZET eloxált alumíniumból készült keretprofilokkal 

4 rétegű 7 rétegű

FÜGGŐLEGES METSZET eloxált alumíniumból készült keretprofilokkal 

Használat: bevilágító sávként Kültéri felhasználások 



Nút-feder csatlakozással kialakított, polikarbonát bevilágító elemek

ABLAKSZÁRNY 
12. átd. 

6. o.

SZÉ

H
O

Fix üvegezés

Fix 
üvegezés

Kifelé  
20 mm

Kifelé  
25 mm

Kifelé  
40 mm Befelé Hő- és füstelvezető

Fix 
üvegezés

Ablakszárny
Külső oldal

Alumínium ablakprofil

Profilkitöltő PE-habból

Profilkitöltő PE-habból Profilkitöltő PE-habból

Tömítések
Kü

ls
ő 

ol
da

l

Kü
ls

ő 
ol

da
l

Kü
ls

ő 
ol

da
l

Kü
ls

ő 
ol

da
l

Kü
ls

ő 
ol

da
l

Tömítések 

Tömítések 

Ablakszárny 

Vízlefolyó

VÍZSZINTES METSZET (bukóablak kifelé) – Hőhidas profilból

FÜGGŐLEGES METSZET – Hőhidas profil (*)

Összeszerelve szállítva – méretek SZÉ x HO kérésre – kézi vagy motoros nyitás



Nút-feder csatlakozással kialakított, polikarbonát bevilágító elemek

FAL  
HŐHÍDMENTES PROFILOKKAL

12. átd. 

7. o.

Oldalprofil, 2 részes Oldalprofil, 2 részes 

Hőhídmentesítés

Külső oldal

Hőhídmentesítés

Furat a vízkifolyásnak 
Opció: Szegélylemez (nem az Akraplast szállítja)

Felső profil 

Tömítés M767

Tömítés M767

Alsó profil, 2 részes 

Alsó profil, 2 részes 

Felső profil  
40 mm-hez 50 mm-hez

50 mm-hez

60 mm-hez

60 mm-hez
EPDM tömítés 
M767

inox acél 

Alumínium 

Rögzítőelem  
a szelemenekre való 

rögzítéséhez

40 mm-hez

Oldalprofil, 2 részes 

Használat: bevilágító sávként Kültéri felhasználások 

Kü
ls

ő 
ol

da
l

METSZET 40 – 50 – 60 mm-es panelekkel 
VÍZSZINTES METSZET

FÜGGŐLEGES METSZET



Nút-feder csatlakozással kialakított, polikarbonát bevilágító elemek

ABLAKSZÁRNY  
HŐHÍDMENTES PROFILOKKAL

12. átd. 

8. o.

Ablakszárny
Keret ablak 
része

SZÉ kérésre

H
O

 k
ér

és
re

H
O

Felső és alsó profillal 
történő használat

Külső oldal

FÜGGŐLEGES METSZET
(bukóablak kívülre) (*) Felső profil 

Alsó profil, 2 részes 

Befelé nyíló változatban vagy hő- és 
füstelvezetőként is alkalmazható. 

Opció: Szegélylemez (nem az Akraplast szállítja)

METSZET 40 – 50 – 60 mm-es panelekkel
VÍZSZINTES METSZET



AKRAPLAST Sistemi S.r.l. - I - 20026 Novate Milanese (Mi) - via Cascina del Sole, 70 
Tel: (+39) 02 35 13 91 1 - Fax: (+39) 02 35 13 91 50 - E-mail: info@akraplast.com - www.akraplast.com 

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. 

AUSSCHREIBUNGSTEXT  
Zwischen den mit  gekennzeichneten Alternativen wählen 
 Wandverglasung;  Shed;
mit Modular-System Typ AKRAPAN von Akraplast Sistemi, bestehend aus:

1) Hohlkammer-Paneele aus UV-geschütztem Polycarbonat mit seitlicher Nut- und Federverbindung,
 Stärke 16 mm, Modul 500 mm, 4-Steg Wabenstruktur, Wärmedämmung U=1,99 W/m2K
 Stärke 20 mm, Modul 500 mm, 4-Steg Wabenstruktur, Wärmedämmung U=1,81 W/m2K
 Stärke 25 mm, Modul 500 mm, 4-Steg Wabenstruktur, Wärmedämmung U=1,60 W/m2K
 Stärke 40 mm, Modul 500 mm, 4-Steg, Wärmedämmung U=1,41 W/m2K
 Stärke 40 mm, Modul 500 mm, 7-Steg, Wärmedämmung U=1,08 W/m2K
 Stärke 50 mm, Modul 500 mm, 13-Steg, Wärmedämmung U=0,79 W/m2K
 Stärke 60 mm, Modul 500 mm, 13-Steg, Wärmedämmung U=0,71 W/m2K

Farbe   natur-transparent;   opal-weiss;   andere …………………… 
2) Rahmenprofilen in natureloxiertem Aluminium, Dichtungen und sonstigem Zubehör, um die perfekte

Dichtigkeit des Systems zu gewährleisten.

GARANTIE 
AKRAPAN-Paneele für Außenanwendung 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 
In Deutschland sind die AKRAPAN-Paneele in Bezug auf Brandverhalten in Brandstoffklasse EN13501 in Bs1d0
eingestuft. Für weitere Details und Prüfzeugnisse für andere Länder, fordern Sie bitte Kopie des entsprechenden
Prüfzeugnisses an.

HINWEISE für die VERLEGUNG 
Paneele mit der UV-geschützten Seite nach außen verlegen.  
Toleranzen zwischen den oberen und unteren Rahmenprofilen in Bezug auf Wärmeausdehnung (3-4 mm / m) berücksichtigen.
In der Regel werden die AKRAPAN-Paneele mit dem speziellen Alu-Klebeband verschlossen geliefert, oder (auf
Anfrage) wärmeverschweißt.  
Bei Zuschnitt auf Maß, Metällsagen mit feiner Zahnung verwenden; danach Späne und Staub durch Druckluft
entfernen und die Enden wieder mit dem speziellen Alu-Klebeband für Polycarbonat verschließen.  
Wenn nötig, nur Polycarbonat-verträgliches Silikon verwenden. 

PFLEGE und INSTANDHALTUNG 
Es ist ratsam, die Paneele regelmäßig zu reinigen, um die durch Staub und Luftverschmutzung entstandene
Schmutzschicht zu entfernen. Zur Reinigung kaltes oder lauwarmes Wasser verwenden und (wenn nötig) neutrale
Reinigungsmittel; keine Scheuerlappen, heißes Wasser und/oder chemische Reinigungsmittel verwenden; es ist zu
vermeiden, die Paneele zu reinigen, wenn diese von der Sonne erhitzt sind. 

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

TECHNISCHE ANLEITUNG 
Es ist eine TECHNISCHES HANDBUCH mit detaillierten technischen Informationen und Beispielen verfügbar. 
Sie enthält folgende Themen:  ANWENDUNGEN - MONTAGEANLEITUNG. 
Der Gebrauch des Handbuchs ist nützlich für Architekten bei der Ausarbeitung von Projekten, die das System 
vorsehen, und für Installationsfirmen, die das System montieren. 

KIÍRÁSI SZÖVEG 
Válasszon a •  jellel jelzett alternatívák közül

• Homlokzati bevilágító sáv; • Shed; 
Akraplast AKRAPAN  típusú moduláris rendszerrel, amely a következőkből áll: 

1)  Cellás, UV-álló polikarbonát panel, oldalt nút-feder csatlakozással, 
• 16 mm-es vastagság, 500 mm-es modul, 4 rétegű, sejtes szerkezet, hőszigetelés: U = 1,99 W/m2K 
• 20 mm-es vastagság, 500 mm-es modul, 4 rétegű, sejtes szerkezet, hőszigetelés: U = 1,81 W/m2K
• 25 mm-es vastagság, 500 mm-es modul, 4 rétegű, sejtes szerkezet, hőszigetelés: U = 1,60 W/m2K
• 40 mm-es vastagság, 500 mm-es modul, 4 rétegű, sejtes szerkezet, hőszigetelés: U = 1,41 W/m2K 
• 40 mm-es vastagság, 500 mm-es modul, 7 rétegű, sejtes szerkezet, hőszigetelés: U = 1,08 W/m2K 
• 50 mm-es vastagság, 500 mm-es modul, 13 rétegű, hőszigetelés: U = 0,79 W/m2K 
• 60 mm-es vastagság, 500 mm-es modul, 13 rétegű, hőszigetelés: U = 0,71 W/m2K 

  Szín:    • natúr-átlátszó    • opálfehér;    • egyéb: …………………… 

2)   Keretprofil natúr, eloxált alumíniumból, tömítések és egyéb tartozékok, a rendszer tökéletes tömítettségének 
biztosítására. 

GARANCIA 
A kültéri felhasználásra szánt AKRAPAN-panelek 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 EU-ban az AKRAPAN paneleket tűzállósági szempontból EN13501  Bs1d0 tűzveszélyességi osztályba sorolták. 
Más országokra vonatkozó további részletekhez és vizsgálati tanúsítványokhoz kérje a megfelelő vizsgálati tanúsítvány 
másolatát. 

BEÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS UTASÍTÁSOK 
A paneleket úgy kell beépíteni, hogy az UV-álló oldaluk legyen kívül. 
Vegye figyelembe a felső és az alsó keretprofilok közötti tűréshatárt a hőtágulás (3-4 mm/m) tekintetében. 
Az AKRAPLAN paneleket általában speciális alumínium zárószalaggal vagy (kérésre) hőhegesztetten szállítjuk. 
Méretre vágás esetén használjon finom fogazású fémfűrészt; ezután a forgácsot és a port sűrített levegő segítségével 
távolítsa el, és a végeket ismét zárja le polikarbonáthoz való, speciális alumínium ragasztószalaggal. Ha szükséges, 
csak polikarbonátra alkalmas szilikont használjon. 

ÁPOLÁS és KARBANTARTÁS 
Tanácsos a panelek 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. 

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

MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÓ 
MŰSZAKI KÉZIKÖNYV részletes műszaki információkkal és példákkal kérésre rendelkezésre áll, 
mely a következő témákat tartalmazza: FELHASZNÁLÁS – SZERELÉSI ÚTMUTATÓ. 
A kézikönyv használata hasznos az építészek számára, akik projekteket dolgoznak ki és rendszereket terveznek, illetve 
a szerelő cégek számára, aki a rendszert összeszerelik. 

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 Sistemi fenntartja magának a jogot a termékek és jelen brosúra tartalmának megváltoztatására. 

Nút-feder csatlakozással kialakított, polikarbonát bevilágító elemek

INFORMÁCIÓK
12. átd. 

9. o.


