
Bondové panely  

CHARAKTERISTIKA
Panely jsou složeny ze dvou plechů o tloušťce 0,50
mm, mezi kterými je pružná vložka z polyethylenu
nebo minerální (FR). Panely si uchovávají své
mimořádné vlastnosti jako je lehkost, tvrdost,
pružnost, útlum hluku, odolnost proti ohni, odolnost
proti povětrnostním podmínkám a to v širokém
rozsahu teplot vnějšího prostředí. 
Použití:
Panely představují ideální volbu pro opláštění i těch
nejnáročnějších reprezentativních fasád, interiérů,
stropů, sloupů, průčelí, firemních štítů atd. Dokonalá
rovinatost plochy panelu a mimořádně kvalitní
povrchová úprava zaručuje dlouhou trvanlivost a
barevnou stálost.
Přednosti:
Dokonalá rovinatost, odolnost proti poškození a tlaku,
možnost výroby obkladových kazet velkých formátů ,
skružování a výroba různých doplňkových prvků.
Díky skladbě panelů a naprosté přilnavosti a pevnosti
obou materiálů lze tyto panely snadno opracovávat
všemi běžnými postupy (vrtání, ohýbání, výroba
oblouků, frézování,střihání, lepení, atd.).
Požární odolnost :
Panely splňují přísné požární
normy díky použití nehořlavého minerálního jádra.
Škála barevných odstín ů:
metalíza a imitace mramoru a dřeva.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Materiál:
krycí plechy hliník tl. 0,50 mm, na přání externí a
interní
plech menší tloušťky.
Jádro panelů je tvořeno z antitoxického
polyethylenu tl. 2-3-5 mm nebo je z nehořlavého
minerálního materiálu.
Povrchová úprava :
Panely jsou dodávány s nátěrovým
systémem PVDF Kynar 500, tloušťka nátěru 36 µm
a ochranným povlakem zadní strany.
Dodává se v provedení :
standardní barvy 
metalické barvy 
imitace žula / mramor / dřevo.
Povlak PE možný po dohodě.
Rozměry:
Tloušťky panelů jsou 3,4,6 mm
Standardní rozměry panelů
- šířka: 1000, 1250, 1550 mm
- délka: do 8 000 mm
na požádání je možné dodat rozměry v šířkách
950 – 1570 mm, nutné však konzultovat minimální
množství.
výrobní tolerance
- šířka:± 2,0 mm
- délka: ±4,00 mm
- tloušťka: ±0,2 mm pro desky tl. 3-4 mm
                 ±0,3 mm pro desky tl. 6 mm
- zakřivení: max 5% na délku a šířku
- pravoúhlost: max. 0,2 mm
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