
  
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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ATLAS PRESTATIEVERKLARING STABIPOL

 
Stabipol golfplaten vallen niet onder geharmoniseerde Europese normen bouwmaterialen. 
In deze normen zijn specificaties gedefinieerd om te voldoen aan de technische voorschriften van 
de EU-wetgeving.

Stabipol golfplaten worden geproduceerd als dak- en gevelbekleding volgens fabrieksstandaarden 
en deze zijn als volgt te specificeren:

Dikte (fabrieksstandaard) : 1,39 g/m³

Gewicht (fabrieksstandaard) : 2.500 g/m²

Lichttransmissie (ISO 13468-2) : < 0,1%

Kleurvastheid (ISO/CIE 11664-4) : test doorstaan

Gebruikstemperatuurgebied (ASTM D-638) : -60 tot 140 °C 

Lin. therm. Uitzettingscoëfficient (ISO 11359-2) : 0,025 mm/m·°C

Lengte toleranties (fabrieksstandaard) : - 0% / + 0,8%

Breedte tolerantie (fabrieksstandaard) : -/+ 0,8%

Mechanische sterkte (ASTM D-638) : 131 MPa

Slagvastheid (ISO 6603-1) :

Waterdampdoorlaatbaarheid (ISO 12572) : < 1,0%

Brandgedrag (EN13501-1) : D-s3-d0

UV bescherming (ISO 4892-2) : éénzijdig d.m.v. Melinex 389 film

Thermische transmissie (ISO 9869-1) : 0,22 W/mk

Geluidsisolatie (ISO 10140-1) : 21dB

Chemische bestendigheid (ISO 175) : test doorstaan

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen (ASTM D543) : Geen
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