
  
      
 

 

Tekniskt datablad

2020-04-14

Duropal Compact Bänkskiva, grå kärna

Compact-högtrycksskiktmaterial med enkel- resp. dub-
belsidigt bearbetad längskant i standardkvalitet enligt EN
438-9:BCS för ändamål som bänkskiva. Med homogent
gråfärgad kärna och dekorativ melaminhartsyta på båda
sidor.

 

Specifikation Enhet Standard
Nominell tjocklek 12 12 mm
Längd 4.100 4.100 mm
Bredd 640 950 mm
Utförande framkant avfasad
Utförande bakkant fräst avfasad
Tjocklekstolerans ± 0,8 mm EN 438-2:2016
Längdtolerans + 10 mm EN 438-2:2016
Breddtolerans ± 0,6 ± 0,8 mm EN 13894-1
Kantbearbetningstolerans ± 0,2 mm

Ytfel (produktovansida/bruksyta) max. 1 1)

max. 10 2)
mm²/m²
mm/m² EN 438-9:2017

Ytliga fel (Struktur CM, GR, RC) Hanteringen av skivorna samt det dagliga bruket kan leda till polering
av strukturspetsarna; detta framgår i synnerhet hos mörkare mönster.

Kantfel (huvudkant) max. 3 mm EN 438-9:2017
Kantrakhet ± 0,5 mm/m EN 13894-1
Rätvinklighet max. 2 mm/m EN 13894-1
Jämnhet max. 5 mm/m EN 438-2:2016
Densitet min. 1.400 kg/m³ EN ISO 1183-1
Böjhållfasthet min. 80 MPa EN ISO 178
Böjmodul min. 9.000 MPa EN ISO 178

Känslighet för spänningssprickor min. 3 3)

min. 4 4) Grad EN 438-2:2016

Måtthållfasthet vid höjd tempera-
tur (längs) max. 0,5 % EN 438-2:2016

Måtthållfasthet vid höjd tempera-
tur (tvärs) max. 0,8 % EN 438-2:2016

Beständighet mot torr hetta, 160
°C (slät yta) min. 3 Grad EN 438-2:2016

Beständighet mot torr hetta, 160
°C (strukturerad yta) min. 4 Grad EN 438-2:2016

Beständighet mot vattenånga
(slät yta) min. 3 Grad EN 438-2:2016

Beständighet mot vattenånga
(strukturerad yta) min. 4 Grad EN 438-2:2016

Beständighet mot kokande vatten
(slät yta) min. 3 Grad EN 438-2:2016

Beständighet mot kokande vatten
(strukturerad yta) min. 4 Grad EN 438-2:2016

Beständighet mot kokande vatten
(kant) min. 3 Grad EN 438-2:2016

Beständighet mot kokande vatten max. 3 5)

max. 4 6) % EN 438-2:2016

Beständighet mot ytslitage min. 150 U EN 438-2:2016
Repningshållfasthet (slät yta) min. 2 Grad EN 438-2:2016
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Compact-högtrycksskiktmaterial med enkel- resp. dub-
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Specifikation Enhet Standard
Nominell tjocklek 12 12 mm
Längd 4.100 4.100 mm
Bredd 640 950 mm
Repningshållfasthet (strukturerad
yta) min. 3 Grad EN 438-2:2016

Okänslighet mot fläckar (grupp 1
& 2) min. 5 Grad EN 438-2:2016

Okänslighet mot fläckar (grupp 3) min. 4 Grad EN 438-2:2016

Ljusäkthet (xenonbåglampa) min. 4 Gråskala 4)

min. 3 Gråskala 3) EN 438-2:2016

Brandegenskaper normalt antändlig

Brandegenskaper (Euroklass) D-s2,d0 EN 13501-1, CWFT
enligt 2003/593/EG

Formaldehydemissionsklass E1

1) Smuts, fläckar och liknande ytliga brister
2) Fiber, hår och repor
3) Kant/kärna
4) Yta
5) Viktökning
6) Tjockleksökning

Ytterligare informationer

Produktstandard • EN 438-9

Användningsområden
• I alla privata och offentliga inomhusmiljöer där robusthet, lång livslängd och höga hygienkrav ställs

på Duropal Compact Bänkskiva, såsom hotell och värdshus, butiksinredning, sanitetsområdet, skolor,
sportanläggningar och badhus.

Bärarmaterial
• kompaktskiktmaterial grå
• Homogen grå genomfärgad massiv kompaktlaminatkärna, stötsäker och fukttålig för användningar med

höga krav.

Produktsäkerhet

• Ytan är fysiologiskt ofarlig och godkänd för kontakt med livsmedel i enlighet med förordning (EU) nr
10/2011.

• Den dekorativa ytan och materialkärnan består av papperslager som är dränkta i duroplastiska hartser.
Dessa härdar fullständigt genom värme och högt tryck under tillverkningsprocess. De bildar ett stabilt,
motståndskraftigt och icke reaktivt material.

• Denna produkt är en vara enligt REACH-förordningen EG 1907/2006 och omfattas inte av registrerings-
plikten enligt artikel 7.

Förpackning
• Duropal Compact Bänkskiva levereras endast separatförpackade i kartong.
• Produktovansidan/bruksytan är märkt i fabriken.
• Förpackning som kolli.
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Duropal Compact Bänkskiva, grå kärna

Compact-högtrycksskiktmaterial med enkel- resp. dub-
belsidigt bearbetad längskant i standardkvalitet enligt EN
438-9:BCS för ändamål som bänkskiva. Med homogent
gråfärgad kärna och dekorativ melaminhartsyta på båda
sidor.

 

Specialegenskaper

• På grund av den grå materialkärnan går det inte att undvika smärre mönsteravvikelser gentemot andra
produkter.

• Av produktionstekniska skäl kan smärre färgvariationer hos den grå materialkärnan uppträda.
• På grund av materialkärnan är Duropal Compact Bänkskiva, grå kärna, något hårdare och sprödare än

Compact-skivor med svart materialkärna och uppvisar därför ett kraftigare skevhetsförhållande vid kli-
matfluktuationer.

• Beroende på mönster och ytstruktur kan smärre varierande optiska ytintryck från formatplatta till format-
platta uppstå från olika betraktningsvinklar. Detta är produktionstekniskt betingat och utgör ingen kvali-
tetsbrist.

• Med PEFC-certifiering (license code: PEFC/04-32-0828).
• Genom bearbetningen (avfasning, slipning och sågning) kan smärre färgvariationer hos den färgade

materialkärnan uppstå.
• Observera att poleringspunkter, repor och glansställen kan uppstå i det dagliga bruket. Användnings-

spåren kan minimeras genom att man oljar in kanterna i efterhand. Mer information återfinns i vår bear-
betningsrekommendation "Duropal Compact Bänkskiva".

• Certifikat Blue Angel - Ecolabel (RAL DE-UZ 76)
• Materialet får inte utsättas för värmeinverkan genom ljus- eller värmestrålning vilken ökar yttemperatu-

ren till mer än 50 °C.
• För vidare bearbetning, särskilt vid stora tillämpningar, rekommenderar vi att man tar hänsyn till de an-

vända skivornas och tillskurna produkternas färg- och strukturhomogenitet och bearbetar materialet i
enlighet med produktionsriktningen.

• Duropal Compact Bänkskiva, grå kärna, levereras inte med skyddsfolie.
• Kombination dekor-struktur på framsidan = kombination dekor-struktur på baksidan
• Ju grövre struktur och ju ljusare mönster, desto större repningshållfasthet.
• Ju slätare struktur och ju mörkare mönster, desto fläckkänsligare yta.
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© Copyright 2020 Pfleiderer Deutschland GmbH/Pfleiderer polska SP. z o.o.
Denna information har utarbetats med stor omsorg. Vi kan dock inte ta något ansvar för riktigheten, fullständigheten och up-to-dateness.
På grund av ständig utveckling och modifiering av våra produkter, eventuella ändringar av relevanta standarder, lagar och förordningar, utgör våra teknis-
ka datablad och produktdokument uttryckligen inte en juridiskt bindande försäkran om egenskaper som anges där. I synnerhet kan ingen lämplighet för ett
visst ändamål härledas från detta. Det är därför den enskilde användarens personliga ansvar att i förväg kontrollera bearbetningen och lämpligheten hos
de produkter som beskrivs i detta dokument för den avsedda användningen, liksom den rättsliga ramen. Vidare hänvisar vi uttryckligen till giltigheten av
våra allmänna villkor.
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