
  
De informatie en ons technisch advies – zij het verbaal, schriftelijk of proefondervindelijk – wordt gegeven in goed 
vertrouwen en naar best vermogen, maar houdt geen garantie in, ook niet wat betreft eventuele beschermende rechten van 
derden. Ons advies ontslaat u niet van de plicht de verschafte informatie te verifiëren – vooral die informatie die wordt 
vermeld in de veiligheids- en technische informatie – en de geschiktheid van onze producten te testen voor elke specifieke 
bewerking en gebruik. De toepassing, het gebruik en de verwerking van onze producten en de producten door u vervaardigd 
op basis van ons technisch advies bevinden zich buiten onze controle, en zijn bijgevolg volledig uw eigen 
verantwoordelijkheid. Onze producten worden verkocht in overeenstemming met de meest recente versie van onze 
algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.
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DATASHEET

DATASHEET POLYCARBONAAT MW VLAKKE PLATEN

Materiaal : polycarbonaat
Profieltype : 10-wandig ES-structuur vlak
Toepassing : overkappingen ,wanden en gevels
Kleur : helder ,opaal of IR gold/opaal
Dikte (gemiddelde) : 16 mm 2,8 kg/m²

: 25 mm 3,4 kg/m²
: 32 mm 3,7 kg/m²

Gebruikstemperatuurgebied : -40 tot 120 °C
Lin. therm. Uitzettingscoëfficiënt : 0,065 mm/m °C
Brandklasse : Bs2d0 (volgens EN 13501-1)
UV bescherming : eenzijdig d.m.v. coëxtrusie
Lengte toleranties : +/- 5 mm
Breedte toleranties : +/- 5mm

Dikte Kleur U-waarde LT-waarde ZTA-waarde Buigradius
(minimum)

Geluidsisolatie Lengte
(tot)

Breedte

16 mm helder 1,7 45% 64% 4500 mm 21 dB 7000 mm 1050*/2100 mm

16 mm opaal 1,7 45% n.v.t. 4500 mm 21 dB 7000 mm 1050*/2100 mm

25 mm helder 1,3 38% 51% 4500 mm 23 dB 7000 mm 2100 mm

25 mm opaal 1,3 17% 43% 4500 mm 23 dB 7000 mm 2100 mm

32 mm helder 1,1 34% 51% n.v.t. 23 dB 7000 mm 2100 mm

32 mm IR gold/opaal 1,1 10% 38% n.v.t. 23 dB 7000 mm 2100 mm

*met open zijkanten, gesneden/verzaagd uit bredere plaat
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