
SPC стенни панели

Техническа характеристика



Стенни панели SPC
Каменно-полимерен композит

30 см x 60 cм / 120 cм x 60 cм

4 мм

30 cм x 60 cм: 2,34 м²  /  120 cм x 60 cм: 2,88 м²

Дебелина

Дължина х ширина

Материал

Тип профил

Покривност/ пакет

Опаковка

Съхранение

Инструменти

Свързване

Температура на монтаж

Важна информация 
за монтажа

Поддръжка

Освобождаване на 
опасни вещества

Реакция на огън

Устойчивост на закрепване Вижте: инструкции за 
монтаж

Екологични характеристики

Основни характеристики

Устойчивост на удар 

Експлоатационни свойства Методи за оценяване

Използвайте нож за тапицерия или трион за рязане.

Нут и перо

Продуктът е 100% рециклируем 

Не по-малко от 10J (23,03)

NPD

B-s2;d0

30 cм x 60 cм: 13 бр. (2,34 m2) / пакет 
120 cм x 60 cм: 4 бр. (2,88 m2) / пакет

PN-EN
13245-2:2009 / AC: 2010

Продуктът трябва да се съхранява в закрити помещения, 
извън обсега на нагревателни уреди и пряка слънчева 
светлина. В условия, които предпазват панелите от 
замърсяване, деформация и механични повреди.

Преди монтажа панелите трябва да се оставят в 
помещението, в което ще се монтират, за да се 
изравни температурата им с тази на околната 
среда.

Почиствайте с влажна кърпа или мек препарат. Не 
оставяйте течните петна да изсъхнат. Силното търкане 
и използването на силни почистващи препарати може 
да повреди повърхността на панела или да го 
обезцвети. Не използвайте за почистване 
разтворители, киселини или течности на базата на тези 
съставки. Не почиствайте с остри и груби кърпи, гъби и 
четки. Не оставяйте почистващи препарати върху 
повърхността, след почистване изплакнете обилно с 
вода, оставянето на почистващи препарати върху 
повърхността може да доведе до обезцветяване

• продуктът може да се монтира в мокри помещения 
(кухня, баня), при условие че свръзките са запечатани 
със силикон.

• да не се монтира на места, изложени на открит огън 
(газова печка)

• монтаж с лепило - гладка, неронлива основа, лепило 
на основата на хибриден полимер 
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