beglazing n gevel n interieur

VIKUPOR
PVC schuimplaat, unaniem erkend in Europa voor haar kwaliteiten. Op aanvraag kunnen de platen eenzijdig voorzien worden van een PE beschermfolie. Eenmaal de beschermfolie verwijdert, ontdekt men een perfect vlak en
zijdeglans oppervlakte, speciaal aanbevolen voor digitale en zeefdruk;
Deze unieke oppervlakte maakt dat Vikupor overal in Europa het lieveling product is bij de professionele drukkers
en fabrikanten van publiciteitsmaterialen en reclameborden. Vikupor heeft ook een ongelofelijke reeks van kleuren.
Een strikte controle zorgt dat alleen platen van constante kwaliteit op de markt worden gezet en hun respect voor
het milieu door het aanmaken van formules zonder barium, cadmium of lood.

Afmetingen:
Kleur wit:

2440 x 1220 , 3050 x 1220 , 3050 x 1560 , 3050 x 2050 mm
dikte: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 13 mm

Kleuren:

3050 x 1560 mm
dikte: 3 - 5 - 8 mm

Productie:
BESCHERMFOLIE

SPEICALES FABRICATIES

• PE folie op de standaard zijde

•

Andere diktes

TOLERANTIES

•

Speciale formaten

•

-0 tot +5mm op de breedte

•

Vast kleurenpalet en kleuren op maat voor de klant

•

-0 tot +10mm op de lengte

•

PE beschermfolie op 2 zijden, op aanvraag

•

+/- 5% voor platen van 2 tot 6mm dikte

•

+/- 5% voor platen van 6 tot 12mm dikte

NORM

EENHEID

WAARDE

eigen
ISO 62 norm 1
ISO R527
ISO R527
ISO 176
ISO 179
ISO 868
ISO 75 norm A
ISO 75 norm B
eigen
BS 476 deel 7
Frankrijk: NSP 92501,5
Italië: D zoals DA UNI 9176: 1998
Duitsland: DIN 4102

g/cm3
%
MPa
%
GPa
KJm2
waarde
°C
°C
°C
klasse

0,55 - 0,70
0,19
19,37
17,89
0,903
1,43
63
57,75
68,4
-6
0,498 x 10
1
M1
1
B1

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Dichtheid
Vochtbestendigheid
Treksterkte
Rek bij breuk
Buigmodulus
Slagsterkte (Charpy)
Shore hardheid ‘D’
Vervormingtemperatuur
Thermische uitzettingscoëfficiënt
Brandklassificatie
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