
  
      
 

 

List technických údajů

2019-03-26

Duropal flameprotect compact

Nehořlavá protipožární deska podle EN 13501-1 z pri-
márních minerálních složek, se stejnoměrně bíle probar-
veným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem
tvrzeným melaminovou pryskyřicí.

Specifikace
Jed-

notka Norma
Jmenovitá tloušťka 3 4 5 6 7 8 9 mm
Tolerance tloušťky ± 0,75 mm EN 438-2:2016
Tolerance délky + 10 mm EN 438-2:2016
Tolerance šířky + 10 mm EN 438-2:2016

Povrchové chyby max. 1 1)

max. 10 2)
mm²/m²
mm/m²

vyrobeny pod-
le normy EN
438-4:2016

Vadná hrana max. 3 mm
vyrobeny pod-
le normy EN
438-4:2016

Rovnost hran max. 1,5 mm/m EN 438-2:2016
Pravoúhlost max. 1,5 mm/m EN 438-2:2016
Rovnost max. 8 max. 8 max. 8 max. 5 max. 5 max. 5 max. 5 mm/m EN 438-2:2016
Hustota 1.900 kg/m³ EN ISO 1183-1
Tolerance hustoty ± 50 kg/m³ EN ISO 1183-1
Pevnost v ohybu min. 40 MPa EN ISO 178
Modul v ohybu min. 6.000 MPa EN ISO 178
Rozměrová stálost při zvýšené
teplotě (podélná) max. 0,6 % EN 438-2:2016

Rozměrová stálost při zvýšené
teplotě (příčná) max. 0,6 % EN 438-2:2016

Odolnost proti vodní páře (hladké
povrchy) min. 3 Úroveň EN 438-2:2016

Odolnost proti vodní páře (struk-
turované povrchy) min. 3 Úroveň EN 438-2:2016

Odolnost proti vařící vodě (hlad-
ké povrchy) min. 3 Úroveň EN 438-2:2016

Odolnost proti vařící vodě (struk-
turované povrchy) min. 3 Úroveň EN 438-2:2016

Odolnost vůči vroucí vodě (okraj) min. 3 Úroveň EN 438-2:2016

Odolnost vůči vroucí vodě max. 6 3)

cca 10 4) % EN 438-2:2016

Odolnost proti poškrábání (hlad-
ké povrchy) min. 2 Úroveň EN 438-2:2016

Odolnost proti poškrábání (struk-
turované povrchy) min. 3 Úroveň EN 438-2:2016

Odolnost proti rázovému namá-
hání (kulička s vel. průměrem) –
průměr vtisku

max. 10 mm EN 438-2:2016

Odolnost proti rázovému namá-
hání (kulička s vel. průměrem) –
výška pádu

min. 1.000 mm EN 438-2:2016

Odolnost proti skvrnám (skupina
1 a 2) min. 5 Úroveň EN 438-2:2016

Odolnost proti skvrnám (skupina
3) min. 4 Úroveň EN 438-2:2016
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Duropal flameprotect compact

Nehořlavá protipožární deska podle EN 13501-1 z pri-
márních minerálních složek, se stejnoměrně bíle probar-
veným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem
tvrzeným melaminovou pryskyřicí.

Specifikace
Jed-

notka Norma
Jmenovitá tloušťka 3 4 5 6 7 8 9 mm
Světelná stálost (xenonová ob-
loukovka) 4-5 Šedá stupnice EN 438-2:2016

Odolnost proti požáru nehořlavé
Reakce na oheň (EU třída reak-
ce) A2-s1,d0 EN 13501-1

Emisní třída formaldehydu E1 EN 717-1

1) Nečistoty, skvrny a podobné povrchové vady
2) Vlákna, chlupy a škrábance
3) Zvýšení tloušťky
4) Hmotnostní nárůst
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Duropal flameprotect compact

Nehořlavá protipožární deska podle EN 13501-1 z pri-
márních minerálních složek, se stejnoměrně bíle probar-
veným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem
tvrzeným melaminovou pryskyřicí.

Specifikace
Jed-

notka Norma
Jmenovitá tloušťka 10 11 12 13 14 15 mm
Tolerance tloušťky ± 0,75 mm EN 438-2:2016
Tolerance délky + 10 mm EN 438-2:2016
Tolerance šířky + 10 mm EN 438-2:2016

Povrchové chyby max. 1 1)

max. 10 2)
mm²/m²
mm/m²

vyrobeny pod-
le normy EN
438-4:2016

Vadná hrana max. 3 mm
vyrobeny pod-
le normy EN
438-4:2016

Rovnost hran max. 1,5 mm/m EN 438-2:2016
Pravoúhlost max. 1,5 mm/m EN 438-2:2016
Rovnost max. 3 mm/m EN 438-2:2016
Hustota 1.900 kg/m³ EN ISO 1183-1
Tolerance hustoty ± 50 kg/m³ EN ISO 1183-1
Pevnost v ohybu min. 40 MPa EN ISO 178
Modul v ohybu min. 6.000 MPa EN ISO 178
Rozměrová stálost při zvýšené
teplotě (podélná) max. 0,6 % EN 438-2:2016

Rozměrová stálost při zvýšené
teplotě (příčná) max. 0,6 % EN 438-2:2016

Odolnost proti vodní páře (hladké
povrchy) min. 3 Úroveň EN 438-2:2016

Odolnost proti vodní páře (struk-
turované povrchy) min. 3 Úroveň EN 438-2:2016

Odolnost proti vařící vodě (hlad-
ké povrchy) min. 3 Úroveň EN 438-2:2016

Odolnost proti vařící vodě (struk-
turované povrchy) min. 3 Úroveň EN 438-2:2016

Odolnost vůči vroucí vodě (okraj) min. 3 Úroveň EN 438-2:2016

Odolnost vůči vroucí vodě max. 6 3)

cca 10 4) % EN 438-2:2016

Odolnost proti poškrábání (hlad-
ké povrchy) min. 2 Úroveň EN 438-2:2016

Odolnost proti poškrábání (struk-
turované povrchy) min. 3 Úroveň EN 438-2:2016

Odolnost proti rázovému namá-
hání (kulička s vel. průměrem) –
průměr vtisku

max. 10 mm EN 438-2:2016

Odolnost proti rázovému namá-
hání (kulička s vel. průměrem) –
výška pádu

min. 1.000 mm EN 438-2:2016

Odolnost proti skvrnám (skupina
1 a 2) min. 5 Úroveň EN 438-2:2016

Odolnost proti skvrnám (skupina
3) min. 4 Úroveň EN 438-2:2016
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Duropal flameprotect compact

Nehořlavá protipožární deska podle EN 13501-1 z pri-
márních minerálních složek, se stejnoměrně bíle probar-
veným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem
tvrzeným melaminovou pryskyřicí.

Specifikace
Jed-

notka Norma
Jmenovitá tloušťka 10 11 12 13 14 15 mm
Světelná stálost (xenonová ob-
loukovka) 4-5 Šedá stupnice EN 438-2:2016

Odolnost proti požáru nehořlavé
Reakce na oheň (EU třída reak-
ce) A2-s1,d0 EN 13501-1

Emisní třída formaldehydu E1 EN 717-1

1) Nečistoty, skvrny a podobné povrchové vady
2) Vlákna, chlupy a škrábance
3) Zvýšení tloušťky
4) Hmotnostní nárůst

Další informace

Oblasti použití

• V preventivní ochraně před požárem univerzálně použitelné pro snížení požárního zatížení. Zejména
tam, kde jsou požadovány nehořlavé materiály a existují zvláštní požadavky na design a snadnou údrž-
bu. Mezi oblasti použití patří dekorativní vybavení interiérů jako nábytek, vestavby a obložení stěn na
únikových chodbách a schodištích (únikové a nouzové trasy) ve standardních budovách, ale také ve
zvláštních budovách s vyššími požadavky, jako např. ve výškových budovách, velkých kancelářských
budovách, nemocnicích, pečovatelských zařízeních, školách, školkách, hotelech, obchodních centrech
nebo veřejných místech atd. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných povr-
ších.

Bezpečnost výrobku

• Tento produkt podle REACH nařízení ES 1907/2006 představuje výrobek a podle článku 7 nepodléhá
povinnosti registrace.

• Povrch je fyziologicky nezávadný a pro kontakt s potravinami přípustný (podle Nařízení Komise (EU) č.
10/2011).

• Dekorativní povrch a jádro materiálu se skládá z vrstev papíru prosyceného duroplastovými pryskyřice-
mi. Ty zcela vytvrdnou během výrobního procesu žárem a vysokým tlakem. Vytvoří stabilní, rezistentní
a nereaktivní materiál.

Zvláštnosti

• Dřevěné, kamenné, kreativní a metalické dekory jsou určeny výhradně pro použití jako vertikální a me-
chanicky nenamáhané plochy.

• Z důvodu bílého jádra materiálu nelze zabránit drobným odchylkám dekoru od jiných výrobků.
• Z výrobně technických důvodů může dojít k nepatrným změnám barev bílého jádra materiálu.
• Čím hrubší je struktura a čím světlejší je dekor, tím vyšší je odolnost proti poškrábání.
• Čím hladší je struktura a čím tmavší je dekor, tím citlivější je povrch na skrvny.
• Viz kolekce Duropal flameprotect compact
• V závislosti na dekoru a struktuře povrchu mohou při pohledu z různého úhlu vznikat na formátovaných

deskách různé optické povrchové efekty. Je to podmíněno výrobou a nejedná se o jakostní vadu.
• Zejména při použití na velkých plochách se doporučuje při další úpravě a montáži dávat pozor na stej-

norodost barvy a struktury použitých desek a přířezů a zpracovávat materiál s ohledem na směr výroby.
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© Copyright 2019 Pfleiderer Deutschland GmbH / Pfleiderer Polska sp. z o.o.
Tyto informace byly zpracovány velice pečlivě. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však ručit nemůžeme. Může dojít k barevným odchylkám způso-
beným technickými možnostmi tisku.
S ohledem na neustálý další vývoj a proměnu našich produktů, možné změny relevantních norem, zákonů a předpisů naše technické datové listy a výrob-
ní podklady výslovně nepředstavují žádné právně závazné ujištění o obsažených vlastnostech produktů. Zejména z nich nelze odvozovat vhodnost pro-
duktu pro konkrétní účel použití. Proto tedy každý jednotlivý uživatel osobně odpovídá za to, že si předem sám odzkouší zpracování a vhodnost produk-
tů popsaných v tomto dokumentu pro zamýšlené použití a že bude mít na zřeteli právně závazné rámcové podmínky a příslušnou aktuální technickou úro-
veň. Dále odkazujeme výslovně na naše Všeobecné obchodní podmínky.
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