PLNÉ DESKY
Z POLYKARBONÁTU

extrémní odolnost v i nárazu
dobrá po ární odolnost
vhodný k tepelnému tvá ení
dobrá optická kvalita a pr hlednost
teplotní rozsah pou ití od 100 °C do +120 °C
vysoká odolnost proti pov trnostním vliv m

www.zenit.cz

Desky z plného polykarbonátu
Plné polykarbonátové desky svým vzhledem p ipomínají sklo nebo plexisklo,
na rozdíl od t chto materiál jsou prakticky nerozbitné (hou evnaté a tudí
extrémn odolné v i náraz m).
D íve se pou ívaly tém výhradn na kryty stroj a r zné typy bezpe nostního
prosklení, jako mantinely na hokejových stadionech, výpl protihlukových st n
apod. V dne ní dob v ak své uplatn ní nachází i na zasklívání pergol a prosklívání
bazén , nebo jako pr hledítka zdravotnických tít .
Díky vysoké pr svitnosti, hladkému povrchu a praktické nerozbitnosti nacházejí
tyto desky iroké uplatn ní v r zných odv tvích, a to jak v interiérových, tak
i v exteriérových aplikacích (výhradn s UV ltrem).
Desky jsou obvykle opat eny oboustrannou koextrudovanou UV ochranou, proto
nedochází ke zhor ování jejich vynikajících vlastností, které si desky zachovávají
i p i teplotách 100 °C a +120 °C.
Standardn jsou dodávány iré (bezbarvé), n které tlou ky máme skladem
i opálové i kou ové. Základní formát je 2050 x 3050 mm, výjimkou v ak nejsou ani
desky 2100 x 7000 mm, vhodné nap . na prosklívání bazén nebo na pergoly.
Vlastnosti:
extrémní odolnost proti prasknutí, vysoká odolnost v
velmi dobrý prostup sv tla, vysoká optická kvalita
teplotní rozsah pou ití od 100 °C do +120 °C
snadná a rozmanitá zpracovatelnost
dobrá po ární odolnost

i nárazu

Pou ití:
kryty na bazény, pergoly, st í ky
p est e ení nástupi a ekáren
protihlukové st ny
prosv tlovací pásy, sv tlíky
bezpe nostní kryty stroj
ochranné títy, hledí p ileb...

Makrolon® mono UV jsou plné polykarbonátové desky s oboustrannou ochranou
proti UV zá ení. Pou ívají se ve v ech aplikacích, kde jsou desky vystaveny
kodlivým ú ink m p ímého slune ního zá ení. Koextrudovaná ochrana na obou
stranách vylu uje mo nost nesprávné montá e a pokud jde o optické
a mechanické vlastnosti, trvalá stabilita je zaji t na. Vlastnosti tohoto materiálu
jej iní jedine ným, a se jedná o pr hlednost nebo odolnost proti nárazu.
Makrolon® GP desky nejsou opat eny UV ochranou, nacházejí uplatn ní
pro pou ití pouze v interiérech a jsou vhodné k tepelnému tvá ení. Vyu ívají
se nap . na kryty stroj , svítidla, st ny, p í ky a p epá ky.
Makrolon GP irý 099 s vysokou sv telnou propustností
Makrolon NR irý 099 v matném provedení
Makrolon GP bílý 130 / 150 jsou pr svitné desky poskytující dobrý rozptyl sv tla
v kombinaci s p íjemnou bílou barvou
Makrolon FG irý 099 vhodný pro styk s potravinami, vyu itelný i ve zdravotnictví
Makrolon FR irý 099 se zvý enou odolností v i ohni
Makrolon® mono AR - povrch tohoto typu desek na obou stranách zvy uje
ivotnost a zlep uje UV stabilitu. Minimalizuje loutnutí a zvy uje odolnost
i v p etí ení, ím nabízí vy í úrove zasklívání a dlouhodobou ivotnost.
Extrémn odolné desky z polykarbonátu kombinující tvrdost skla s typickou
rázovou hou evnatostí polykarbonátu. Pou ívá se jen pro rovné prosklení.
Strukturované mono UV jsou polykarbonátové desky se zvý enou UV ochranou
z obou stran a strukturovaným vzorem na povrchu. Desky jsou iré pr svitné,
ale nepr hledné. Typické pou ití na kryty svítidel, prosklení balkon , p í ky
a dve e. Poskytují ochranu p ed nedobrovolným rozbitím a úmyslným zni ením.
Antistatický polykarbonát "ESD" EUROPLEX® se pou ívá jako transparentní
ochranné ESD zasklení zejména v citlivých výrobních oblastech k zamezení
elektrostatických náboj . Ob strany desek nejsou jen antistatické a elektricky
vodivé, ale mají i povlak s vysokou odolností proti ot ru.
Pou ívají se v místech, kde jsou po adovány prosklené plochy s antistatickými
vlastnostmi a elektrickou vodivostí: ve výrob elektronických sou ástek,
p i zpracování výbu nin a rozpou t del, v laborato ích jako ochrana proti
elektrostatickým výboj m, v istých prostorách, v oblastech ohro ených explozí
atd.
Makrolon® Silent Sound jsou desky speciáln vyvinuté pro pou ití na pr hledné
protihlukové st ny na pozemních komunikacích a mostech. Nabízí kombinaci
pr hlednosti, ochrany proti hluku a nízké hmotnosti, vysoké odolnosti v i
pr razu a zesílenou UV odolnost.

Druhy plného polykarbonátu:
s UV ltrem 2UV
bez UV GP
s tvrzeným povrchem AR
se strukturou na povrchu
antistatický polykarbonát Europlex
protihlukové st ny Silent Sound
ochrana p ed sva ováním elektrickým obloukem WS
recyklovaný RPC

Makrolon® WS na transparentní clony pro obloukové sva ování. Chrání p ed
nebezpe ným zá ením vyza ovaným b hem procesu obloukového sva ování
a spl ují po adavky na propustnost sv tla, UV-stabilitu a po ární odolnost podle
EN ISO 25980: 2014. Typické pou ití je na stín ní stroj , robot nebo za ízení,
kde probíhá obloukové sva ování, jako jsou okna ve svá ecích kabinách nebo jako
d lící st ny mezi sva ovacími roboty.
RPC je recyklovaný polykarbonát erné barvy bez UV ltru. Vyráb no pouze
na projekty, v tlou kách, rozm rech a s povrchem dle projektu.

Tlou ky:
0,75 a 15 mm (dle druhu)
Mimo speciáln upravených desek je mo né ohýbat desky z plného polykarbonátu
do polom ru 150 * tlou ka desky v mm. Zárove je mo né desky tepeln tvá et.
Barvy:
irá
bílá / opál / mlé ná (sv telná propustnost 35 nebo 50 %)
hn dá / bronz / kou ová
edá
zelená
modrá
teplore exní Climate Control

Zaji ujeme poradenství, formátování desek, prodej d leného materiálu, rozvoz po celé R.
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