KOM RKOVÉ PLEXISKLO
PLEXIGLAS® ALLTOP

exkluzivní design
propustnost UV zá ení
sv telná propustnost 91 %
úprava No Drop proti rosení
výborná odolnost proti nárazu a kroupám
záruka 10 let

www.zenit.cz

Plexiglas ALLTOP SDP 16-64
Kom rkové desky Plexiglas® Alltop SDP 16 jsou prosv tlovací, tepeln izola ní
a velmi odolné desky proti pov trnostním vliv m, vyrobené z modi kovaného, hou evnatého akrylátu (PMMA), které jsou vyu ívány díky svým
kom rkám irokým 64 mm a exkluzivnímu vzhledu p evá n pro skleníky,
v privátním a pr myslovém sektoru, kde je kladen obzvlá t vysoký d raz
na vynikající prostup sv tla a nízké náklady na konstrukci.

Technické vlastnosti:
sv telná propustnost:

91 %

celkový prostup energie:

82 %

koe cient prostupu tepla U:

2,5 W/m²K

tepelná rozta nost:

Desky Plexiglas® Alltop jsou opat eny úpravou No Drop proti rosení nejen
na spodní a horní stran , ale i uvnit kom rek, co jim dodává skv lou irost
a pr hlednost i za nep íznivého po así.

max. teplota bez zatí ení:

Jejich nespornou p edností je propustnost UV zá ení, luxusní design,
robustnost a pevnost.

hluková izolace:

cca 5 mm/m
70 °C

po ární charakteristika:

B2
22 dB
0 (jen pro rovné prosklení)

min. polom r ohybu:
výrobní í e:

980 a 1200 mm

dodávané délky:

2000 a 7000 mm

Únosnost:
Pro obvod podep ené a upevn né desky v í i 980 mm není pot eba
pro nejb n j í zatí ení 750 N/m² podpírat dodate nýmí p í nými
podp rami. Pro v t í zatí ení jsou platné vzdálenosti podle tabulky:
Zatí ení

Vrstva No Drop je b hem výroby pokryta ochranným povlakem, který se smyje
vzniklým kondenzátem nebo de t m, ím je No Drop aktivován. Ochranný
povlak se dá odstranit také vodou a mycí houbou nebo ost íkáním.
Hlavní výhody:
výborná odolnost proti nárazu
sv telná propustnost 91 %
(bezkonkuren ní hodnota mezi kom rkovými deskami)
kondenzát je rozprost ený ve lmu a díky této úprav je prakticky neviditelný
netvo í se kapky, nedochází ke skapávání vzniklého kondenzátu do vnit ního
prostoru a venkovní strana se vlivem de t lépe istí, rychleji vysychá
a dlouhodob poskytuje irý vzhled prosklení
vysoká sv telná propustnost znamená v t í prostup energie, co sni uje
náklady na vytáp ní vnit ního prostoru
více sv tla a prostup UV zá ení podporuje r st rostlin
10-ti letá záruka na sv telnou propustnost, pevnost a tuhost

Vzdálenost p í ných podp r (m)
í e 980 mm

í e 1200 mm

750

8

(N/m²)

5,1

1000

4,8

4,2

1250

3,8

3,5

1500

3,1

2,9
2,5

1750

2,6

2000

2,25

2,2

2250

2,0

2,0

2500

1,8

1,8

2750

1,7

1,7

3000

1,6

1,6

Pou ití:
skleníky
zimní zahrady, pergoly
exkluzivní p íst e ky a altány
bublinkové st ny

Zaji ujeme poradenství, formátování a rozvoz po celé R.
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