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Caracteristica policarbonatului de a nu propaga incendiu conferă plăcilor o comportare bună la 
foc.

La instalarea plăcilor, fața protejată UV trebuie așezată întotdeauna spre exterior.

2. Utilizare

- Aplicații rezidențiale: balcoane, placări garduri, tavane false, capace piscine, pereți sere/solarii;
- Aplicații în spații publice și industriale: pereți despărțitori spații închise, geamuri industriale.

  
Sunt plăci celulare din policarbonat, cu doi pereți, cu grosimea de 6 mm și cu o geometrie 
simetrică, obținute prin extrudare.

1. Descriere

Plăcile sunt ușoare, rezistente la impact și ușor de instalat.

Plăcile sunt produse cu un strat coextrudat de protecție UV, care este omogen fuzionat cu 
materialul laminat.

Sunt recomandate pentru construcții ușoare și amenajări, cum ar :

Plăcile nu se folosesc pentru acoperișuri.
Plăcile nu se sparg în cioburi, ind eliminat riscul de accidentare prin tăiere al celor ce stau sub 
astfel de montaje.

3. Date tehnice

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A

Aspect plăci celulare cu 2 pereți

CARACTERISTICI UNIT OBȚINUTE

PERFORMANȚE

-

Lungime 6000mm

Grosime 6mm

Fișă tehnică
Policarbonat 6 mm

ÎNVELITORI ȘI ACCESORII
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Culoare
transparente, bronz,

opal, albastru si alte culori
-
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CARACTERISTICI UNIT OBȚINUTE

PERFORMANȚE

3,5Transmitanță termică U W/m²K

Fișă tehnică

83Transmisia luminii %

Permeabilitate la vapori de apă 3,8 x 10¯⁵mg/mhPa

Rezistență la impact cu corp
mic și dur

24; fără suri, crăpături
sau rupturi

J

Raza minimă de curbură la rece* 900mm

18Izolare acustică dB

ÎNVELITORI ȘI ACCESORII

* Raza minimă de curbură la rece = 150 x h, h-grosimea plăcii

4. Transport

Produsele policarbonat se transportă ambalate, bine xate, asigurate cu chingi de siguranță, dar nu 
exagerat de strânse, altfel, plăcile de deasupra riscă să e deteriorate.
Se vor lua toate măsurile de siguranță pentru a evita zgârierea sau lovirea accidentală a plăcilor.

Depozitarea plăcilor celulare din policarbonat nu trebuie să se facă pe o înălțime mai mare de 80 
cm/palet. Este recomandat ca plăcile să e depozitate în spații închise. Dacă plăcile sunt depozitate 
în aer liber, se vor lua măsurile necesare pentru ca acestea să e așezate pe o suprafață plană și 
uscată, ferite de contactul direct cu razele solare și cu ploaia (risc de condensare) și înfoliate pentru 
a preveni murdărirea lor.

Plăcile din policarbonat se vor transporta separat de orice ambalaj cu substanțe chimice, pentru a 
evita atacul chimic care s-ar putea datora răsturnării/deversării acestor ambalaje.

5. Depozitare

Policarbonat 6 mm

iunie 2021

Lățime 2100-
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