Sendvičový panel SPF EPIR
S tímto vÝraznÝm profilováním povrchu a zapuštěnÝm upevňovacím spojem tento architektonickÝ panel s jádrem z
polyizokyanurátu (PIR) opravdu vyniká nad tradičními panelovÝmi systémy. Díky svému nízkému koeficientu tepelné
vodivosti a vzduchotěsnÝm spojům nabízí tento energeticky efektivní panel s polyizokyanurátovÝm (PIR) jádrem také
vÝrazné úspory nákladů na vytápění.
Aplikace:
• Vnější zdi
Projektové a montážní služby jsou vÝznamnou součástí nabídkového balíčku sendvičového panelu Ruukki s vÝhledem na
urychlení projektů našich zákazníků.
Pomáháme vám vybrat si optimální vÝrobky a navrhnout svoji budovu s využitím našich vÝrobků, stejně tak jako přijmout
rozhodnutí o způsobech montáže a údržbě kvůli zajištění dlouhé životnosti.

Uvedené informace na naší internetové stránce a v této publikaci jsou přesné podle našeho nejlepšího vědomí. Přestože byla vyvinuta veškerá snaha
o zajištění správnosti údajů, společnost nemůže přijmout jakoukoliv odpovědnost pro jakékoliv přímé nebo nepřímé škody, vzniklé případnými chybami
nebo nesprávným použitím informací z této publikace. Vyhrazujeme si právo na provedení změn.
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Vlastnosti
Základní materiály:

PIR (polyizokyanurát)

Modulová / celková šířka (mm):

900 / 964

Délka (m):

2.0  18.5

Tloušťka vnějšího obložení (mm):

0.63

Tloušťka vnitřního obložení (mm):

0.55

Reakce na oheň:

Bs3, d0

Vlastnosti podle tloušťky panelu
Tloušťka (mm)

98

Váha (kg/m2)

14.0

Hodnota U (W/m2K)

0.25

Zvuková izolace Rw (dB)

25

Požární odolnost & max. vzdálenost podpor vodorovné/svislé kladení (m):
EI15 (vnitřní strana)
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Povrchové úpravy a barvy
Povrchové úpravy

Běžná povrchová úprava pro vnější a vnitřní povrchy

Volitelná povrchová úprava pro vnější povrchy

Třídy korozivní agresivity C2C3

Třídy korozivní agresivity C1C3

Polyester (25 μm)

Hiarc (27μm)

Standardní barvy
Jako architektonickÝ panel se SPF PU dodává ve všech barvách RAL pro vnější povrch. Kontaktujte, prosím, Ruukki
ohledně dalších informací.
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Volby profilu

SinusovÝ profil

Lineární profil

Standard pro vnější povrch.

Standard pro vnitřní povrch.

PlochÝ profil
Standard pro vnitřní povrch.

Pokyny

Instruktážní dokumentace k montáži obsahuje informace o:
• Balení
• Přepravě a vyložení
• Uskladnění
• Montáži
Instruktážní dokumentace k údržbě obsahuje informace o:
• Omývání
• Lakování

Objednávka & dodávka
Certifikáty a schválení
• Certifikát kvality ISO 9001:2000
• Prohlášení o shodě
• CE podle EN 14509
• Certifikát o hygieně H K/B/0667/01/2009
Pracovníci naší technické a prodejní podpory vám rádi poskytnou více informací. Kontaktujte nás telefonem nebo nám
zanechte žádost o kontakt a my se vám ozveme v nejbližším možném čase.
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