®

POPIS PRODUKTU:
Protipožární desky THERMAX® SL
jsou vhodné zejména pro velké, samonosné a dekorativní zpracování.
Charakterizované obzvláště snadným
a čistým opracováním. Desky
THERMAX® SL jednoduše povrchově

upravíte barvou, papírem, vysokotlakým laminátem, dýhou nebo keramickým obkladem.
Odřezky desek THERMAX® SL jsou
zcela zdravotně neškodné a jsou
recyklovatelné.

THERMAX® SL
Technická Specifikace*
Klasifikace (EN 13501-1)

A1

Standardní formát, příp. na vyžádání

1900 x 1200 mm / 2500 x 1200 mm

Objemová hmotnost (EN 12467 - 7.3.1)

520 kg/m³ (± 10%)

Tloušťka, příp. na vyžádání

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 mm

Tolerance tloušťky (EN 12467 - 7.2.3.2)

± 0,5 mm

Tolerance formátu (EN 12467 - 7.2.3.1)

± 2,0 mm

Pevnost v ohybu (EN 12467 - 7.3.1)

1,3 N/mm²

Pevnost v tlaku (vnitřní)

4 N/mm²

Šroubový test, čelo desky (vnitřní - dle EN 320)

200 N

Šroubový test, plocha desky (vnitřní - dle EN 320)

200 N

Zbývající vlhkost (ze závodu) (EN 322)

2–6%

** Uvedené hodnoty jsou vždy závislé na konkrétní hustotě a poskytují minimální nebo průměrné hodnoty výroby. Bezpečnostní list a manuál jsou k dispozici na vyžádání. Všechna technická data jsou
způsobena změnami a doplňky.
Pokud jsou pro určité aplikace nezbytné určité vlastnosti, je nejlepší kontaktovat nás. Neustále rozšiřujeme náš stavební program. Další informace naleznete na adrese www.thermax.eu

Produktové informace
Číslo artiklu

Číslo artiklu

Formát 1900 x 1200

Formát 2500 x 1200

217.514

Tloušťka desky

Plošná hmotnost (cca) Desky/paleta

271.683

20 mm

10,4 kg/m²

45 ks

217.544

272.143

25 mm

13,0 kg/m²

36 ks

217.559

270.744

30 mm

15,6 kg/m²

30 ks

217.577

217.572

35 mm

18,2 kg/m²

26 ks

217.586

271.793

40 mm

20,8 kg/m²

22 ks

272.374

272.375

45 mm

23,4 kg/m²

20 ks

217.602

270.695

50 mm

26,0 kg/m²

18 ks

272.385

271.435

55 mm

28,6 kg/m²

16 ks

Oblasti použití
Protipožární desky THERMAX® jsou vhodné na výrobu stavebních dílů určených na protipožární ochranu
stavebních konstrukcí v mnohých oblastech pozemního stavitelství, vnitřní výstavby a průmyslu.
THERMAX® nabízí trvalé produkty s dobrou perspektivou v oblasti protipožární ochrany.

Mineralka d.o.o., NL Austria
Nordlandstrasse 1, A-3300 Amstetten
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Protipožární ochrana

LIST S TECHNICKÝMI ÚDAJI – protipožární desky THERMAX®

Navštivte nás
www.thermax.cz

Obsah tohoto katalogu a informace byly poskytnuty v dobré víře, s výjimkou odpovědnosti. Neuplatňují nárok na úplnost. Obsah je poskytován jako pomoc uživatelům produktů
Minerálky a dalším prodejcům, kteří jsou plně zodpovědní za jejich činnost. Ustanovení v oficiálním dokumentu jsou pro uživatele právně závazná.
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