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 TITAN – Tatraplast, s.r.o. 

Lisková 768, 034 81 Lisková 
Email: info@titan-tatraplast.sk, www.titan-tatraplast.sk 

 Mobil: +421 915 983 968, Tel/ Fax: 044- 4351 645 

Váš partner ! 
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Technické Vlastnosti 
  

 Hrúbka (mm)  40 
 Počet stien  8 
 UV ochrana  1strane koextrudovaná 
 Hmotnosť (kg/m2)  4,0 
 Šírka panelu (mm)  500 
 Skladová dĺžka (mm)  6 a 7, na vyžiadanie výroba na mieru 

 Svetelná priepustnosť (%)  číry:62; opál:40 
 Solárny faktor/ G  číry:0,65; opál:0,43 
 Tepelný prestup U(W/m2.˚C)  0,98  

 Zvuková Izolácia dB (A)  24 
 Tepelná rozťažnosť (mm/m)  4 
 Tepelná stálosť (˚C)  -40/ +110 
 Požiarna klasifikácia (EN 13501-1)  B- s 1, d0 
 Minimálny sklon pri montáži  0˚ až 45˚ 
 

Prednosti: 
 

 Rekordné tepelno-izolačné vlastnosti pri hr.40mm U=0,98W/m2.C!!! 

 Veľmi dobrá priepustnosť svetla  

 Vzduchovo a vode tesný panel (patentované Kaysersbeg) 

 Optimalizovaná pevnosť panelu = výborná stabilita (až do L=2,5m bez 

vystužovania) 

 Výborná rázová húževnatosť  

 Jednoduchá a rýchla montáž (zasklenie do originálnych Al profilov) 

 10 ročná záruka  

    Vhodné do interiéru i exteriéru 

    Nízka hmotnosť oproti sklu 

    Záruka 10rokov 
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Montážne príslušenstvo: 

  

ZEA 578 Al spodný profil bez parapety, L=6000mm 

ZEA 579 Al spodný profil s parapetom 50mm, L=6000mm 

ZEA 577 Al bočný a vrchný profil, L=6000mm 

ZEA 581 Al spodný profil s parapetom 80mm, L=6000mm 

ZEA 580 Al bočný a vrchný profil pre dlhé fasády, L=6000mm 

 

ZEA 696 Al bočný a vrchný profil dvojdielny /1časť/, L=6000mm 

ZEA 695 Al bočný a vrchný profil dvojdielny /2časť/, L=6000mm 

ZEA 2002 EPDM obvodové tesnenie rolka 100bm 

 

Al páska PC 2000, š=60mm, rolka 50bm,            HDPE paropriepustná AntiDust páska, š=60mm, rolka 33bm  
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UZAVRETIE DUTINIEK AKYVER  PANEL 40mm, 8W 
 

 
Priemyslové stavby, výrobné haly 
(prašné prevádzky, prašné okolie)  

hliníková páska PC 2000 z oboch strán dosiek 

Športové a obytné stavby (bežné 
prostredie)  

HDPE paropropiepustná páska AntiDust PC 5000 
alebo HDPE AntiDust na oboch stranách alebo ich 

kombinácia 

Plavecké bazény, sauny (vysoká 
vlhkosť vzduchu)  

bez uzavretia dutiniek 

Vzniku kondenzátu v dutinkách Panelov Akyver nie je možné úplne zabrániť. Je 
prispôsobený na difúziu vodných pár stenami dosky a nemá vplyv na funkciu a vlastnosti 
materiálu.  
 
 
HDPE AntiDust páska, š=60mm, rolka 50bm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUŽITIE: priemyselné , športové a hospodárske stavby, presklenie stien,   

                                    strešné svetlíky shedové, .... 
 
 
 
 

Poznámka: 
Pre viac informácii kontaktujte naše obchodné oddelenie resp. navštívte www.titan-tatraplast.sk radi Vám 
spracuje kalkuláciu resp. odporučíme vhodný materiál. 

http://www.titan-tatraplast.sk/

