SUNTUF® EZ-Glaze
Płyta falista z poliwęglanu

Nowość!
Informacje

Główne korzyści

SUNTUF® EZ-Glaze
charakteryzuje inteligentne
wzornictwo, elegancki wygląd
imitujący szkło,
wszechstronność, niskie
koszty utrzymania oraz
zrównoważona wydajność.

Przejrzysty i elegancki
wygląd
Łatwa, szybka i bezpieczna
instalacja
Nie wymaga skomplikowanej
konserwacji
Ochrona UV - zatrzymuje
99,9% promieni UV
Zwiększona odporność na
grad
Wysoka odporność na
obciążenie wiatrem i śniegiem
Wchodzenie na dach
podczas montażu nie jest
konieczne

SUNTUF® EZ-Glaze
wykorzystuje opatentowaną,
profilowaną konstrukcję,
umożliwiającą montaż na
krokwiach o dużej nośności.
Montaż SUNTUF® EZ-Glaze
jest niezwykle prosty - płyty po
prostu mocuje się za pomocą
śrub do konstrukcji nośnej i
łączy na zakładkę.

Typowe zastosowania
Pergole i altany
Zabudowy tarasowe
Ogrody zimowe
Wiaty samochodowe

Instalacja
krokwi
Koszt i waga
Zredukowana
konstrukcja

www.scalaplastics.pl

Minimalne
nachylenie 5%

SUNTUF® EZ-Glaze
Rysunek montażowy
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Typowy montaż
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Krawędź pofałdowania i zakładka boczna

mocowania

Użyj śruby mocującej 50mm x 14g z podkładką EPDM 25mm. Wywierć otwór
montażowy 10 mm w płycie podczas montażu lub użyj śruby Clearfix (z wycinakiem
otworów). Ustaw punkty mocowania w odległości 500 mm wzdłuż grzbietu płyty.

60 mm

60 mm

Taśma

płatwi

Odporność na obciążenia

Dostępność produktu
Kolory*

Słoneczny szary | Błękitna bryza |
Przezroczysty wytłaczany

Grubość

3 mm

Obciążenie śniegiem - do 400 kg/m2
* Maksymalna zalecana długość pojedynczej
jednostki to 7000mm

Szerokość pokrycia 600 mm
Maksymalna
długość

7 000 mm

*Dodatkowe kolory dostępne po zamówieniu minimalnych ilości.

Właściwości słoneczne
LT (%)

SC*

SHGC**

Przezoczysty

90

1,0

0,87

Słoneczny szary

20

0,51

0,44

Błękitna bryza

70

0,63

0,55

Palność
SUNTUF® EZ-Glaze spełnia najbardziej
rygorystyczne międzynarodowe normy
odporności ogniowej
Norma europejska: EN 13501 - B s1, d0
*W celu uzyskania szczegółowych informacji
prosimy o kontakt z dystrybutorem Palram.

*Współczynnik zacienienia
**Zysk ciepła słonecznego (SHGC)

Scala Plastics Poland Sp. z o.o.
info@scalaplastics.pl. www.scalaplastics.pl
O ile firma Palram Industries nie ma wpływu na sposób wykorzystania materiału przez osoby trzecie, nie gwarantujemy
uzyskania takich samych właściwości, jak te opisane w niniejszym dokumencie. Każdy użytkownik materiału powinien
przeprowadzić własne próby, w celu określenia przydatności materiału do konkretnego zastosowania. Oświadczenia
dotyczące możliwych lub sugerowanych zastosowań materiałów zawarte w niniejszym dokumencie nie mogą być
interpretowane jako licencja w ramach jakiegokolwiek patentu Palram Industries obejmującego takie zastosowanie lub
jako zalecenia dotyczące zastosowania takich materiałów w przypadku naruszenia jakiegokolwiek patentu. Firma Palram
Industries ani jej dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku nieprawidłowej
instalacji materiału. Zgodnie z polityką naszej firmy dotyczącą ciągłego rozwoju produktów, zalecamy kontakt z lokalny m
dostawcą Palram Industries, w celu upewnienia się, że uzyskane informacje są aktualne.
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