O POLYKARBONÁTU
Dutinkový polykarbonát / polykarbonátové desky je perfektní materiál pro tepeln izola ní nerozbitné
zasklívání, prosv tlování a zast ešení. Polykarbonátové desky jsou opat eny koextrudovanou
ochrannou vrstvou proti UV zá ení, která zajiš uje jejich perfektní odolnost v i stárnutí vlivem
klimatických podmínek. UV filtr dále zabezpe uje dlouhou životnost, zajiš uje dlouhodobé zachování
optických vlastností a pomáhá zachovat vysokou tuhost a únosnost. Kom rkový polykarbonát nek ehne
mrazem ani nežloutne na slunci. Polykarbonátové desky si zachovávají i barevnou stálost. Touto
vrstvou je opat ena jedna strana nebo ob strany polykarbonátových desek, která je z eteln ozna ena
potišt nou ochrannou fólií a tato strana musí být instalována sm rem ven, ke slunci.
Díky vysoké rázové houževnatosti zajiš ují polykarbonátové desky vysokou bezpe nost, je vylou en
vznik st ep a dále se snižuje možnost poškození p i doprav a montáži. Polykarbonátové kom rkové
desky lze instalovat rovné nebo ohnuté zastudena. Pokud polom r ohybu není menší než minimální
doporu ený polom r, nemá ohyb negativní vliv na mechanické vlastnosti desek, ale naopak se díky
vzniklé klenb zvyšuje únosnost.
Kom rkové polykarbonátové desky Profi mají záruku 10 let na nerozbitnost b žným krupobitím.
Desky Basic 2 roky.
Dutinkový polykarbonát má široké použití. Mimo klasického užití jako je stavba p íst ešk , pergol,
garážových stání a zast ešení bazén , je možnost s polykarbonátem i zateplovat. Z vlastní zkušenosti
víme, že úspora na topení p i zateplení je až dvojnásobná. Celý náš sklad je zateplen 10mm
polykarbonátem. Dále jsme zateplili celý skladový a výrobní prostor firm Skalní Pramen. Výhodou je,
že p i tomto zateplení jste chrán ní jak proti zim , tak i proti slunci díky ochrané vrstv s UV fitrem.

Vlastnosti kom rkových polykarbonátových desek:
• extrémní odolnost proti rozbití
• vysoká odolnost proti všem pov trnostním vliv m
• nízká hmotnost ale vysoká odolnost
• snadná zpracovatelnost a montáž
• stabilita fyzikálních a mechanických vlastností v širokém teplotním rozmezí (-40°C až +115°C)
• vynikající tepeln izola ní vlastnosti
• možnost ohýbání za studena
• homogenní povrch, snadná údržba
• velmi dobrá propustnost sv tla a široká barevná škála
Použití kom rkového polykarbonátu:
• zast ešení teras
• zast ešení parkovacích míst
• zimní zahrady
• zast ešení bazén
• sv tlíky
• skleníky
• st ída ky - elegantní konstrukce a možnost výb ru jakéhokoli rozm ru
• ekárny - díky jednoduchému ešení, možnosti provedení konstrukce zast ešení v r zných
rozm rech a barvách je možné tyto ekárny využít kdekoli. Nabízejí alternativu všem subjekt m
ešícím problémy související s dopravní obslužností, p edevším dopravc m a p edstavitel m m st a
obcí.
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• stadióny, sportovní haly
• nádraží

Velkým pomocníkem je dutinkový polykarbonát p i stavb skelník . Nehrozí nebezpe í rozbití oken
moty kou nebo kamenem. Skleník, te už spíše pa ník, je také o mnoho leh í a bezpe jší. I pro
hrající si d ti na zahrad .
Na desky Profi je poskytována záruka 10 let proti b žnému krupobití, na desky Basic 2 roky. Dle
vyjád ení reklama ních odd lení výrobc je b žné krupobití do pr
ru krup 20mm a rychlost
pádu do 22m/s v maximálním množství dopadu do 20 krup na m2.
Vše nad tyto limity je klasifikováno jako živelná pohroma a je nutno náhradu škody ešit s Vaší
pojiš ovnou.
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