Fasady poliw¢glanowe aluco-panel

SZANOWNI PA¡STWO
Firma Aluco działa na rynku od 1997 roku.
Obecnie nosze produkty i realizacje mo˝na obejrzeç no terenie całego kraju. Nowoczesne rozwiàzania,
nowe technologie i materiały umo˝liwiajà realizacj´ najbardziej Êmiałych koncepcji architektonicznych.
Nasza oferta obejmuje:
1. Projektowanie, produkcj´ i monta˝ Êwietlików dachowych oraz zadaszeƒ w konstrukcji aluminiowej
lub stalowej z wypełnieniem płytà poliw´glanowà.
■

Êwietliki łukowe

■

Êwietliki trójkàtne

■

Êwietliki punktowe

■

wyłazy dachowe

■

elementy wentylacyjne do Êwietlików (klapy wentylacyjne)

■

systemy oddymiania

■

naÊwietla fasadowe i Êcienne (płaskie)

2. Produkcj´ i monta˝ Êlusarki aluminiowej.
■

okna, drzwi, fasady

3. Handel hurtowy i detaliczny:
■

płyty poliw´glanowe komorowe i lite

■

profile aluminiowe

■

akcesoria monta˝owe

Proponujemy Paƒstwu sprawdzone nowoczesne rozwiàzania konstrukcyjne umo˝liwiajàce tworzenie
funkcjonalnych oraz prawidłowo doÊwietlonych obiektów.
Naszà dewizà jest wysoka jakoÊç oferowanych wyrobów oraz terminowoÊç wykonywanych usług.
W przypadku jakichkolwiek pytaƒ i wàtpliwoÊci prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:
(41) 346 47 43, (41) 346 42 68 lub zapraszamy do naszej siedziby w Kielcach przy ul. Paƒskiej 84.
Adres www: http://www.aluco.com.pl.
Nasi pracownicy udzielà Paƒstwu odpowiedzi na zadawane pytania.



Fasady poliw¢glanowe aluco-panel
fasada ap-60 therm

Fasady poliw¢glanowe aluco-panel
System naÂwietli z paneli poliw¢glanowych ALUCO PANEL
Panele poliw´glanowe sà to przeêroczyste elementy z poliw´glanu spełniajàce najwy˝sze wymagania
oraz dajàce wiele mo˝liwoÊci zastosowania.
Panele poliw´glanowe sà produkowane w kilku gruboÊciach: 30,40,50 oraz 60mm, w kolorach
przezroczystym, mlecznym, bràzowym (dymionym) . Przy wi´kszych iloÊciach mo˝na je zamówiç
w dowolnym kolorze.
Wszystkie panele sà pokryte na zewn´trznej powierzchni filtrem UV.
Panele przeznaczone sà do wykonywania zewn´trznych oraz wewn´trznych przegród budowlanych
(Êciennych lub dachowych). W przypadku połaci dachowych wymagane nachylenie minimum 15%
w stosunku do linii poziomej.
Panele poliw´glanowe cz´sto sà stosowane jako fasady zewn´trzne budynków magazynowych,
produkcyjnych a nawet u˝ytecznoÊci publicznej. Bardzo dobrze nadajà si´ do takiego wykorzystywania



poniewa˝ materiał ten niema ˝adnych ograniczeƒ co do jego długoÊci, jedynie czym jesteÊmy ograniczeni



to maksymalnà długoÊcià elementu przy transporcie.

Ich ogromnà zaletà jest łatwoÊç w monta˝u oraz w ich u˝ytkowaniu (konserwacji), brak mostków
termicznych przy łàczeniach płyt.
W Êcianach z paneli poliw´glanowych mo˝na dowolnie montowaç systemowe okna uchylne bez
dodatkowych konstrukcji wsporczych.

energy

saver

FASADA
POLIWEGLANOWA AP-60 THERM

Fasady poliw¢glanowe aluco-panel

naÂwietla

Surowiec

Zalecane kombinacje monta˝owe profili ramowych.

Poliw´glan (PC) jest przejrzystym, bardzo odpornym na obcià˝enia dynamiczne termoplastem.

MONTA˚ W
OÂCIE˚NICY

Nr art.

Profil
górny

Profil
boczny

MONTA˚ JAKO ÂCIANA OS¸ONOWA

Profil
dolny

Profil
górny

Profil
boczny

Profil
dolny

MONTA˚ JAKO
POCHYLONA
POWIERZCHNIA
(min. 15 stopni)
Profil
górny

Profil
boczny

Profil
dolny

Zalety
■

Odporny na działanie temperatury od – 40 do 115 °C, krótkotrwale do 130 °C

■

W tych zakresach temperatur udarnoÊç pozostaje prawie jednakowa

■

Dobra trwałoÊç dzi´ki ochronie UV
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PROFILE RAMOWE SERIA 4060 - BEZ PRZEK¸AKI TERMICZNEJ

Proces ten ma nast¢pujÑce zalety:
406051

X

PPROFILE RAMOWE SERIA 4460 - Z PRZEK¸ADKÑ TERMICZNÑ



446040

X

X

X

X

X

X

406090

X

X

X

X

X

X

■

Brak problemów zwiàzanych z przyczepnoÊcià warstwy ochronnej UV

■

Jednakowa temperatura materiału bazowego i materiału UV

■

Niepogorszona udarnoÊç (jak np. w przypadku powlekanych lub lakierowanych powierzchni)

■

Tym samym mo˝liwe sà małe promienie gi´cia na zimno. Lepsza odpornoÊç na czynniki Êrodowiskowe
i starzenie

Zachowanie w warunkach zewn¢trznych
Dzi´ki koekstrudowanej warstwie ochronnej UV znajduj´cej si´ zawsze na stronie zewn´trznej, któr´ w

406062

406041

X

X

X

X

446072

X

przypadku niektórych produktów na ˝yczenie klienta (opłata dodatkowa) mo˝na zastosowaç obustronnie,

Dla pasm Êwietlnych o du˝ych rozpi´toÊciach w kombinacji z podokiennikami od 50 do
300 mm, w przypadku zastosowania podokienników wiekszych bàdê równych 110 mm
konieczne jest posadowienie na wspornikach o odpowiedznim pochyleniu.
X

4460003

X

X

X

Dla pasm Êwietlnych o ma∏ych rozpi´toÊciach w kombinacji z podokiennikami 75 lub
100 mm.
X

X

X

uzyskuje si´ najlepszà odpornoÊç na działanie czynników atmosferycznych i trwałoÊç.

Gwarancja
ALUCO udziela 10 lat gwarancji (zgodnie z oÊwiadczeniem gwarancyjnym) na koekstrudowane produkty
UV w odniesieniu do właÊciwoÊci: ˝ółkni´cie – starzenie – gradobicie.

PrzepuszczalnoÂå Âwiatła
Odpowiednio do wymagaƒ obiektów, ALUCO mo˝e produkowaç produkty o przepuszczalnoÊci   

W zale˝noÊci od sytuacji monta˝owej  profile ramowe z przedk∏adkà bàdê bez przek∏adki termicznej

Êwiat∏a od 0% do ok. 80% (w zale˝noÊci od gruboÊci materiału i iloÊci powłok).

majà zró˝nicowanà wartoÊç parametru UF. Aby sprostaç wymaganiom ró˝nych sytuacji monta˝owych i
typom profili mo˝emy udost´pniç Paƒstwu odpowiednie odpowiednie przeliczenia wartoÊci parametru

Dzi´ki modyfikacjom materiałów przez producenta mo˝liwa jest równie˝ realizacja specjalnych wymagaƒ

UF zgodnie z DIN EN ISO 1077-2.

i kolorów. Prosimy zwracaç si´ z zapytaniem o wymagania projektowe odbiegajace od standardowych.

X - nale˝y pami´taç aby w przypadku g∏´bokoÊci osadzenia wynoszàcej poni˝ej 40 mm, mo˝liwe
rozpi´toÊci mog∏y byç mniejsze o 30%. (patrz tabelka str. 14)

WartoÂå g (współczynnik przenikalnoÂci energii)

Prosimy o zapoznanie si´ z dalszymi informacjami technicznymi o poszczególnych produktach - karty

WartoÊci g majà zwiàzek z przepuszczalnoÊcià Êwiatła. WartoÊci g znajdujà si´ w przedziale od 0,68 do

informacyjne.

0,25 w zale˝noÊci od produktu!
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WartoÊci Up i Uf (współczynnik przenikania ciepła – Up = wartoÊç U panelu; wartoÊç UF= wartoÊç

Nadawanie koloru

U ramy).

Typowe kolory:

Dzi´ki wielowarstwowej budowie naÊwietli w połàczeniu ze szczelnoÊcià spoin mo˝na tworzyç

■

załamania Êwiatła. Dodatkowo powierzchnia jest odporniejsza na zadrapania.

przeêroczyste fasady wraz z profilami z przekładkà termicznà.
■

PrzepuszczalnoÂå UV
Promienie UV zatrzymywane sà prawie w 100 % dzi´ki wysokiej stabilizacji UV i koekstrudowanej

■

■

Seria BICOLOR – wykonanie dwukolorowe, zewn´trzna powłoka barwiona, podobne do RAL od
ok. 150 m², na zapytanie.

■

PrzepuszczalnoÂå promieniowania IR (heat block)
cieplne IR  odbija si´ selektywnie i jest zatrzymywane. Skutek: chłodniejsze pomieszczenia dzi´ki

Seria COLOR – transparentne i półprzeêroczyste  kolory, podobne do RAL od ok. 300 m², na
zapytanie.

wra˝liwych na promieniowanie UV.

Panele z powierzchnià HEATBLOC przepuszczajà Êwiatło dzienne a rozgrzewajàce promieniowanie

OPAL-ANTIBLEND z pigmentami załamujàcymi i kierujàcymi Êwiatłem dla uzyskania optymalnego,
rozproszonego i nieoÊlepiajàcego Êwiatła.

warstwie ochronnej UV do 380 nm.
Transmisja szczàtkowa w obszarze promieniowania UV jest mniejsza ni˝ 1%. Jest to istotne dla produktów

KRYSZTAŁ ze Êrodkami strukturalnymi w przypadku paneli dla wi´kszej przepuszczalnoÊci Êwiatła,

fasada ap-60 therm

fasada ap-60 therm

fasada poliw¢glanowa aluco-panel

DUOCOLOR  - wykonanie dwukolorowe naÊwietli, na ˝yczenie w transparentnych lub
półprzeêroczystych KOLORACH, podobne do RAL od ok. 300 m², na zapytanie.

■

DECOCOLOR - wykonanie dwukolorowe, zewn´trzna powłoka barwiona, podobne do RAL od
ok. 150 m² na zapytanie.

mniejszym wartoÊciom przenikalnoÊci energii.

UdarnoÂå/reakcja na p¢kni¢cia



Odbicie wiÑzki radarowej

Z uwagi na zastosowany surowiec, produkty ALUCO z poliw´glanu praktycznie nie ulegajà zniszczeniu na

Nale˝y zwracaç uwag´, aby elementy budowlane znajdujàce si´ w pobli˝u stacji radarowych (np. lotnisk)  

skutek uderzenia, zderzenia, rzutu kamieniem. Poliw´glan jest 200-krotnie bardziej odporny na obcià˝enia

b´dà wykazywały niewielkie oddziaływania. Zgodnie z ekspertyzami produkty ALUCO-PANEL nie

dynamiczne ni˝ szkło! Elementy z poliw´glanu nie odłamujà si´, nie kruszà, uniemo˝liwiajà

wywierajà wpływu na odbicie ani nie szkodzà pracy radarów.  

zranienie si´ odpryskami. Spełniajà tym samym wymagania rozporzàdzenia o miejscach pracy.

Temperatura u˚ytkowania

Gradobicie

Minus 40 °C do plus 115 °C (krótkotrwale tak˝e 130 °C). Nale˝y przestrzegaç temperatury u˝ytkowania

W zwiàzku z brakiem odpowiedniej normy, elementy ALUCO poddano badaniu w EMPA (Szwajcarski

w szczególnoÊci w przypadku  fasad zewn´trznych lub wykładania elementów transparentnych ciemnymi

Instytut Badawczy) podczas symulowanego testu gradobicia stosujàc kule o Êrednicy 20 mm, przy

powierzchniami.

czym nie było ˝adnych ubytków. Zgodnie z najnowszymi wynikami badaƒ osiàgni´to najwy˝szà, 5 klas´

Podczas planowania nale˝y koniecznie uwzgl´dniç odpowiednie odst´py i wystarczajàcà wentylacj´

szwajcarskiego testu gradobicia dla towarów nowych.

pustki powietrznej (nadmierne nagromadzenie si´ ciepła i zwiàzane z tym deformacje).

OdpornoÂå na uderzenie piłkÑ
WłaÂciwoÂci termiczne

Sam krà˝ek do hokeja na lodzie rzucony na element z pr´dkoÊcià 130 km/h nie wyrzàdził ˝adnej szkody.

Wysoka wytrzymałoÊç termiczna, krótkotrwale do 130 °C stanowi zalet´ produktów ALUCO

Tym samym nadano nieograniczonà odpornoÊç na uderzenie piłkà zgodnie z DIN 18032 cz´Êç 3.

z koekstrudowanà powierzchnià. Mogà byç one stosowane tam, gdzie nie mo˝na stosowaç innych
termoplastów.

Powierzchnia topliwa zgodnie z normÑ DIN 18234

(Nale˝y koniecznie zwracaç uwag´ na rozszerzanie termiczne/kurczenie si´ i unikaç nadmiernego

W wielu przypadkach elementy ALUCO stosuje si´ jako powierzchnie topliwe, poniewa˝ temperatura

nagromadzenia si´ ciepła).

mi´knienia wynosi poni˝ej 300 °C.
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Reakcja na ogie¡

Magazynowanie/transport

Temperatura zapłonu w przypadku poliw´glanu ok. 450 °C jest bardzo wysoka, a w przypadku zapalenia

Elementy ALUCO z poliw´glanu nale˝y przed monta˝em chroniç przed słoƒcem i wilgocià i składowaç

powstaje mało dymu. W zale˝noÊci od gruboÊci elementu i składu materiału produkty ALUCO-PANEL

na płaskim podło˝u. W przypadku nieprzestrzegania tych zasad mo˝e dojÊç do powstania szkód podczas

sà trudnopalne, zgodnie z normà DIN 4102 B1 lub normalnie zapalne zgodnie z B2.

magazynowania. WysokoÊç stosu elementów nie powinna wynosiç wi´cej ni˝ 200 cm.

Dodatkowo produkty te sklasyfikowano w oparciu o europejskà prób´ ogniowà DIN EN
13501 i inne krajowe badania. Prosimy o zapoznanie si´ z certyfikatami produktów.

Opakowanie
NaÊwietla dostarczane sà w folii ochronnej. Dostawa nast´puje – w zale˝noÊci od długoÊci – od 1 do 4

Izolacja akustyczna

sztuk w przypadku rozładunku r´cznego - w opakowaniu z folii z tworzywa sztucznego nadajàcej si´ do

Elementy poliw´glanowe pomimo ich niewielkiego ci´˝aru majà zgodnie z DIN EN ISO 140-3

recyklingu lub na paletach (rozładunek wózkiem widłowym). Rozpakowaç na krótko przed monta˝em

dobrà wartoÊç izolacji akustycznej wynoszàcà do 27 dB na stanowisku badawczym. W przypadku

aby nie zabrudziç kanalików. Folie ochronnà zdjàç dopiero po procesie przygotowania i obróbki.

fasada ap-60 therm
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podwójnej struktury osiàga si´ wartoÊç do 43 dB. Chodzi przy tym o wartoÊç wspó∏czynnika izolacyjnoÊci
akustycznej, która mo˝e ró˝niç si´ na skutek warunków konstrukcyjnych.

Obróbka
Elementy z poliw´glanu mo˝na bez problemu przycinaç zwykłym narz´dziem jak np. piła z drobnymi



OdpornoÂå na działanie chemikaliów

z´bami. Powstajàce wióry usuwaç spr´˝onym powietrzem bez zawartoÊci tłuszczu i wody. Otwory

Elementy poliw´glanowe wykazujà du˝à odpornoÊç na działanie chemikaliów, mogà jednak reagowaç na kilka

wiercone (najlepiej wiertło stalowe, stopniowe lub kàtowe) muszà byç oddalone od kraw´dzi elementu

chemicznych zwiàzków. Ze szczegółami dotyczàcymi odpornoÊci na działanie chemikaliów mo˝na si´ zapoznaç

o minimum 40 mm i zawsze o 50% wi´ksze ni˝ Êrednica Êruby (ze wzgl´du na wydłu˝anie i kurczenie

w spisie dotyczàcym tolerancji wzajemnej. W razie potrzeby prosimy zwróciç si´ o udost´pnienie w/w listy.

uwarunkowane temperaturà).

Lakierowanie

Wydłu˚anie/kurczenie

Je˝eli istnieje koniecznoÊç polakierowania lub drukowania metodà sitodruku elementów poliw´glanowych

Współczynnik wydłu˝ania poliw´glanu wynosi 0,065 mm na °C i na m i jest tym samym 3 razy wi´kszy

do celów reklamowych, nale˝y uprzednio obowiàzkowo sprawdziç tolerancj´ systemu lakierniczego.

ni˝ w przypadku aluminium.

Profile ramowe aluminiowe mo˝na powlekaç proszkowo zgodnie z Paƒstwa ˝yczeniem projektowym.
ALUCO oferuje dodatkowo mo˝liwoÊç uszczelnieƒ z termoplastycznych elastomerów TPE  według

Ogólna zasada: W przypadku 50 °C ró˝nicy temperatur jest to 3 mm na m.

kolorów wybranych przez klienta.
Na skutek wpływu temperatury zmienia si´ długoÊç i szerokoÊç panelu. Nale˝y konstruktywnie uwzgl´dniaç

Napisy foliowe

zmiany długoÊci paneli. ALUCO uwzgl´dniła wydłu˝enia długoÊci w akcesoriach systemowych.

Na powierzchni panelu mo˝na naklejaç litery foliowe o du˝ych powierzchniach. Wa˝ne jest przy tym,
aby folia i klej nie zawierały substancji, które mogłyby uszkodziç lub wejÊç w zwiàzek z poliw´glanem.

Substancje uszczelniajÑce

Prosimy wczeÊniej uzgodniç tolerancj´ wzajemnà z dostawcà folii lub firmà reklamowà.

Materiały i taÊmy uszczelniajàce muszà byç tolerowane przez poliw´glan i przeznaczone dla tego
tworzywa przez danego producenta , w przeciwnym razie mo˝liwe jest uszkodzenie elementów.

Czyszczenie

Silikon: musi byç absolutnie neutralny i nie zawieraç rozpuszczalników. Otaczajàce profile aluminiowe

Woda z niewielkim dodatkiem Êrodka czystoÊci. Nie u˝ywaç Êrodków do czyszczenia szyb, Êrodków

nale˝y chroniç przed korozjà stykowà odpowiednio do stanu techniki i dokonaç właÊciwego uszczelnienia

szorujàcych lub przedmiotów o ostrych kraw´dziach. Nie stosowaç Êrodków alkalicznych lub

konstrukcji budowlanej.

powierzchniowo czynnych.
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Kondensat

Akcesoria systemowe

Poliw´glan jest paroprzepuszczalnym materiałem, przy którym mo˝e powstaç kondensat. Nie jest to

ALUCO dostarcza dla potrzeb prawie wszystkich sytuacji monta˝owych pasujàce, praktyczne akcesoria

wadà jakoÊci. W zale˝noÊci od stanu pogody/klimatu jest to zjawisko przejÊciowe, bezpoÊrednio zale˝ne

oraz klapy wentylacyjne lub dymowe w wielu wersjach.

od temperatury i wilgotnoÊci. Kondensat nie wpływa ujemnie na jakoÊç panelu (obustronne uszczelnienie
elementów z poliw´glanu zmniejsza zagro˝enie tworzenia si´ kondensatu w kanalikach (ekspertyza

Certyfikacja/standard jakoÂci

Instytutu Frauenhofer).

Produkty ALUCO sprawdzane sà według ró˝nych kryteriów i nadzorowane zarówno przez obce (znak
zgodnoÊci), jak i własne jednostki kontroli jakoÊci i kontroli laboratoryjnej. Prosz´ pami´taç, ˝e naÊwietla sà

Tworzenie si¢ alg

nieznormalizowanymi materiałami budowlanymi. Projektant/monta˝ysta zobowiàzany jest uwzgl´dniaç

Algi mogà powstawaç tylko na skutek połàczenia si´ zanieczyszczeƒ i wilgoci. Obklejenie elementów

wynikajàce z niej wymagania dotyczàce certyfikatów przydatnoÊci wraz z przepisami poszczególnych

poliw´glanowych zapobiegnie powstawaniu zabrudzeƒ podczas składowania i transportu.

zarzàdzeƒ krajowych.

Zamkni¢cie frontów

Je˝eli dla naÊwietli ALUCO PANEL istniejà certyfikaty przydatnoÊci w formie Êwiadectwa dopuszczenia do

Przed monta˝em, od razu po rozpakowaniu  fronty paneli nale˝y zamknàç odpowiednim uszczelnieniem,

stosowania w budownictwie, nale˝y obowiàzkowo przestrzegaç zawartych tam przepisów. W zwiàzku z

aby zapobiec wnikaniu kurzu i brudu. Zastosowanie paroprzepuszczalnego  lub wodoprzepuszczalnego

jeszcze niecałkowicie zakoƒczonym procesem harmonizacji krajowych i europejskich przepisów, prosimy

uszczelnienia mo˝e doprowadziç do dostania si´ kurzu, oleju, gazu lub innych drobnych czàstek. W

sprawdzaç w poszczególnych przypadkach przydatnoÊç poszczególnych certyfikatów w odniesieniu do

przypadku projektów uwzgl´dniajàcych zwi´kszone   zanieczyszczenia mikropyłami lub obcià˝enia

Paƒstwa zamierzenia budowlanego.

Êrodowiskowe nale˝y podjàç dodatkowe działania zabezpieczajàce. Uszczelnienia spoin silikonem i
dodatkowe Êrodki uszczelniajàce mogà zachowaç optyczne właÊciwoÊci transparentnych materiałów

Inne

budowlanych. Ka˝dy element nale˝y uszczelniaç pojedynczo.

Zmiany techniczne zastrze˝one

Bezpiecze¡stwo

Powy˝sze informacje jak równie˝ nasze doradztwo techniczne w formie słownej, pisemnej i w praktyce

Obowiàzujà regionalne przepisy budowlane jak równie˝ ogólne przepisy dotyczàce bezpieczeƒstwa  

bazujà na obecnym stanie wiedzy technicznej. Informacje sà jednak niezobowiàzujàcymi wskazówkami,

pokryç Êcian i dachów nienoÊnych. Chodzenie musi odbywaç si´ po wystarczajàcej iloÊci rozło˝onych

równie˝ w odniesieniu do wszelkich praw ochronnych osób trzecich. Doradztwo nie zwalnia Paƒstwa z

grubych desek o szerokoÊci 50 cm (w razie potrzeby prosiç o udost´pnienie badaƒ dotyczàcych

obowiàzku sprawdzania naszych aktualnych wskazówek – a w szczególnoÊci naszych kart charakterystyki

zabezpieczenia przed upadkami i przewróceniami).  

substancji niebezpiecznych i informacji technicznych – i testowania naszych produktów pod kàtem ich
przydatnoÊci dla zamierzonych celów i procesów. Stosowanie i przetwarzanie naszych produktów i

Tolerancje

produktów wytworzonych przez Paƒstwa w oparciu o nasze doradztwo techniczne, pozostaje poza

Panele

naszymi mo˝liwoÊciami kontroli, i z tego wzgl´du le˝y wyłàcznie w zakresie Paƒstwa odpowiedzialnoÊci.

DługoÊç – 0 do 15 mm (w zale˝noÊci od długoÊci)

Sprzeda˝ naszych produktów odbywa si´ wyłàcznie według kryteriów aktualnych warunków sprzeda˝y

GruboÊç ± 1%

i dostaw. Przed poddaniem obróbce prosimy sprawdzaç, czy produkty odpowiednie sà dla danego celu

SzerokoÊç ± 1%

zastosowania.

Zagi´cie w kierunku podstawy ± 0,5 % długoÊci
Tolerancje odnoszà si´ do temperatury pomieszczenia 20 °C.

fasada ap-60 therm

fasada ap-60 therm

fasada poliw¢glanowa aluco-panel
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fasada poliw¢glanowa aluco-panel

W¸aÂciwoÂci produktów

System PC 2560-12 AF 60 | System PC 2560-12 AF 120

WartoÊç Up - 0,71 w/m2K do 0,77 W/m2K.

Art. nr 49405060

W zale˝noÊci od poziomej lub pionowej sytuacji monta˝owej, w obszarze wewn´trznym lub

Informacje ogólne

zewn´trznym wed∏ug DIN EN ISO 6946:2008 / DIN EN ISO 10077-2:2008

Płaskie kotwy ALUCO składajà si´ z aluminium EN AW
6060- stan T66 zgodnie z normà DIN EN 755-2.
Âwiadectwo stosowania w budownictwie i wartoÊci

fasada ap-60 therm

fasada ap-60 therm

fasada poliw¢glanowa aluco-panel

statyczne sà udokumentowane w „dopuszczeniu do
ogólnego stosowania w budownictwie Z-10.1-466”

Klasyfikacje ogniowe:
PC 2560-12 ISOCLEAR

Klasa ogniowa B2 wg DIN 4102

SzerokoÊç zabudowania:

500 mm ± 1%

GruboÊç:

60 mm ± 1%

Waga:

ok. 5,5 kg/m²

IloÊç powłok:

12 powłok/ 11 komór

Moduł E:

2400 N/mm²

(obecnie w fazie dokumentacji).
Zalecamy umocowanie kotew Êrubami ze stali
szlachetnej. Materiały mocujàce nale˝y wybraç co
do rodzaju i wykonania odpowiednio do konstrukcji
noÊnej.
Maksymalny wyst´p kotwy płaskiej ponad konstrukcje

Współczynnik rozszerzalnoÊci liniowej 0,065 mm/m/°C

12

PrzepuszczalnoÊç UV

>1 %, długoÊç fal do 380 nm zatrzymana prawie w 100%

Tolerancje produkcji:

długoÊç – 0/+ 15 mm (w temperaturze pokojowej)

noÊnà nie mo˝e przekraczaç 5 mm.
Art. nr 494050120

Zagi´cie: ± 0,5%

Wykonania:
Standardowe:

kolor: kryształ, opal antiblend

Barwa:

barwione w masie w kolorze podobnym do RAL
Dostarczany w kolorze  bez dodatkowych kosztów za  zmian´
koloru od iloÊci 300 m²

Powy˝sze informacje jak równie˝ nasze doradztwo techniczne w formie słownej, pisemnej i w praktyce
bazujà na obecnym stanie wiedzy technicznej. Informacje sà jednak niezobowiàzujàcymi wskazówkami,
równie˝ w odniesieniu do wszelkich praw ochronnych osób trzecich. Doradztwo nie zwalnia Paƒstwa z
obowiàzku sprawdzania naszych aktualnych wskazówek – a w szczególnoÊci naszych kart charakterystyki
substancji niebezpiecznych  i informacji technicznych – i testowania naszych produktów pod kàtem ich
przydatnoÊci dla zamierzonych celów i procesów. Stosowanie i przetwarzanie naszych produktów i
produktów wytworzonych przez Paƒstwa w oparciu o nasze doradztwo techniczne, pozostaje poza
naszymi mo˝liwoÊciami kontroli i z tego wzgl´du le˝y wyłàcznie w zakresie Paƒstwa  odpowiedzialnoÊci.
Sprzeda˝ naszych produktów odbywa si´ wyłàcznie według kryteriów aktualnych warunków sprzeda˝y
i dostaw.

Konstrukcja noÊna
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fasada poliw¢glanowa aluco-panel

Rozpi¢toÂci | System PC 2560-12 – jedno prz¢sło

Rozpi¢toÂci | System PC 2560-12 AF 60 – trzy prz¢sła

Poni˝sze rozpi´toÊci opierajà si´ na wartoÊciach charakterystycznych PC 2560-12 i obowiàzujà równie˝ dla

Poni˝sze rozpi´toÊci opierajà si´ na próbach elementu konstrukcyjnego i na dopuszczeniu do ogólnego

wykonania PC 1560-12 i 3560-12. WartoÊci te obowiàzujà tylko w powiàzaniu z profilami aluminiowymi

stosowania w budownictwie (obecnie w fazie dokumentacji) PC 2560-12 i obowiàzujà dla wykonaƒ

ALUCO z przekładkà lub bez przekładki termicznej serii 4460 i 4060. W przypadku wykorzystania profili

PC 1560-12 i 3560-12. WartoÊci te obowiàzujà tylko w powiàzaniu z profilami aluminiowymi ALUCO

446040, jak równie˝ monta˝u z mniejszym ni˝ 40 mm osadzeniem wartoÊci te nale˝y zredukowaç.

z przekładkà lub bez przekładki termicznej serii 4460 i 4060. W przypadku u˝ywania  profilu 446040,

Dopuszczalne obcià˝enie parciem / ssaniem wiatru w zale˝noÊci od odległoÊci mi´dzy podporami dla

jak równie˝ monta˝u z mniejszym ni˝ 40 mm osadzeniem, wartoÊci te nale˝y zredukowaç. Podstawà

belek jednoprz´s∏owych.

dla wykresu rozpi´toÊci sà niemieckie przepisy dotyczace norm. Dopuszczalne obcià˝enie parciem /

fasada ap-60 therm

fasada ap-60 therm

fasada poliw¢glanowa aluco-panel

ssaniem wiatru w zale˝noÊci od odległoÊci mi´dzy podporami dla belek jednoprz´s∏owych.
kN/m2

Parcie

kN/m2
Ssanie

Ssanie

15
Ssanie wiatru qws

Parcie wiatru qwd
Ssanie wiatru qws
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mb
Odleg∏oÊç pomi´dzy podporami

mb
Odleg∏oÊç pomi´dzy podporami

fasada poliw¢glanowa aluco-panel

Rozpi¢toÂci | System PC 2560-12 AF 120 – trzy lub wieloprz¢s¸a
Poni˝sze rozpi´toÊci opierajà si´ na próbach elementu konstrukcyjnego i na dopuszczeniu do ogólnego
stosowania w budownictwie (obecnie w fazie dokumentacji) PC 2560-12 i obowiàzujà dla wykonania
PC 1560-12 i 3560-12.  WartoÊci te obowiÊzujà tylko w powiàzaniu z profilami aluminiowymi ALUCO
z przekładkà lub bez przekładki termicznej serii 4460 i 4060. W przypadku u˝ywania  profilu 446040,
jak równie˝ monta˝u z mniejszym ni˝ 40 mm osadzeniem wartoÊci te nale˝y zredukowaç. Podstawà

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
PIOnOWE DO 4,5m
- PROFIL CIEPŁY

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
PIOnOWE DO 12,0m
- PROFIL CIEPŁY

dla wykresu rozpi´toÊci sà niemieckie przepisy dotyczàce norm. Dopuszczalne obcià˝enie parciem /

fasada ap-60 therm

fasada ap-60 therm

fasada poliw¢glanowa aluco-panel

ssaniem wiatru w zale˝noÊci od odległoÊci mi´dzy podporami dla belek jednoprz´s∏owych.
kN/m2

Łą cznik profilu
"493011"

Łą cznik profilu
"493011"

Ssanie

Dolny i boczny
profil ramowy
"496040"

Łą cznik profilu
"493012"
Zamknęcie frontu

Łą cznik profilu
"493082"

Listwa zaciskająca
"492042/43"

Łą cznik profilu
"493081"
Zamknęcie frontu

Uszczelka

Dolny i boczny
profil ramowy
"496090"
Listwa zaciskająca
"492082/83"
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17

Łą cznik profilu
"493041"

mb
Odleg∏oÊç pomi´dzy podporami

Zamknęcie frontu

PC 60

L

PC 60

Hmax=12,0m

L

Ssanie wiatru qws

Hmax=4,5m

Uszczelka

Listwa zaciskająca
"492042/43"

Listwa zaciskająca
"492042/43"

Profil podstawy
bez podokiennika
"496041"

Profil podstawy
bez podokiennika
"496041"

Łą cznik profilu
"493042"

Łą cznik profilu
"493041"

Zamknęcie frontu

Łą cznik profilu
"493042"

Łą cznik profilu
"493011"

Łą cznik profilu
"493011"

Łą cznik profilu
"493012"
Zamknęcie frontu

Łą cznik profilu
"493082"
Łą cznik profilu
"493081"

Listwa zaciskająca
"492042/43"

Łą cznik profilu
"493064"

Zamknęcie frontu

Listwa zaciskająca
"492042/43"

Łą cznik profilu
"493062"

Łą cznik profilu
"493012"
Zamknęcie frontu

Listwa zaciskająca
"492082/83"

Łą cznik profilu
"493082"

Łą cznik profilu
"493081"

Listwa zaciskająca
"492042/43"

Zamknęcie frontu

Dolny i boczny
profil ramowy
"496090"
Listwa zaciskająca
"492082/83"

Uszczelka

Uszczelka
PC 60

Łą cznik profilu
"493064"

Zamknęcie frontu

Listwa zaciskająca
"492042/43"

Łą cznik profilu
"493065"
Profil pośredni
"496062"

Łą cznik profilu
"493063"
Zamknęcie frontu

Dolny i boczny
profil ramowy
"496040"

Uszczelka

Łą cznik profilu
"493065"
Profil
"496062"

Łą cznik profilu
"493011"

Łą cznik profilu
"493011"

Dolny i boczny
profil ramowy
"496090"

L

PC 60

Hmax=12,0m

Uszczelka

L
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Hmax=4,5m

Zamknęcie frontu

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
PIOnOWE DO 12,0m
- PROFIL CIEPŁY

Łą cznik profilu
"493063"
Zamknęcie frontu
Łą cznik profilu
"493062"

PC 60

Łą cznik profilu
"493041"
Zamknęcie frontu

L

Dolny i boczny
profil ramowy
"496040"

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
PIOnOWE DO 4,5m
- PROFIL CIEPŁY

PC 60

Listwa zaciskająca
"492042/43"
Profil podstawy
bez podokiennika
"496041"

Łą cznik profilu
"493041"
Zamknęcie frontu

Łą cznik profilu
"493042"

fasada ap-60 therm

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
PIOnOWE DO 12.0m
- PROFIL CIEPŁY

Hmax=12,0m

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
PIOnOWE DO 4,5m
- PROFIL CIEPŁY

fasada poliw¢glanowa aluco-panel

Hmax=4,5m
L

fasada ap-60 therm

fasada poliw¢glanowa aluco-panel

Listwa zaciskająca
"492042/43"
Profil podstawy
bez podokiennika
"496041"

Łą cznik profilu
"493042"
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Łą cznik profilu
"493064"

Listwa zaciskająca
"492042/43"

Zamknęcie frontu

Łą cznik profilu
"493065"

PC 60

Łą cznik profilu
"493041"
Zamknęcie frontu

Listwa zaciskająca
"492042/43"
Profil podstawy
bez podokiennika
"496041"

Łą cznik profilu
"493042"

Łą cznik profilu
"493012"
Zamknęcie frontu

Łą cznik profilu
"493082"

Łą cznik profilu
"493081"

Listwa zaciskająca
"492042/43"

Uszczelka
PC 60

Zamknęcie frontu

Dolny i boczny
profil ramowy
"496090"
Listwa zaciskająca
"492082/83"

Uszczelka

L

Łą cznik profilu
"493062"

PC 60

L

Hmax=12,0m

Zamknęcie frontu

Uszczelka

L

Hmax=12,0m

Łą cznik profilu
"493062"

Dolny i boczny
profil ramowy
"496040"

Łą cznik profilu
"493065"

Łą cznik profilu
"493063"

Łą cznik profilu
"493063"
Zamknęcie frontu

Łą cznik profilu
"493011"

Listwa zaciskająca
"492042/43"

Profil pośredni
"496062"

Profil pośredni
"496062"
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Łą cznik profilu
"493011"

Hmax=12,0m

Zamknęcie frontu

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
PIOnOWE DO 12,0m
- PROFIL CIEPŁY

PC 60

PC 60

Łą cznik profilu
"493064"

NASWIETLA ALUCO PANEL
PIOnOWE DO 4,5m
- PROFIL CIEPŁY

Łą cznik profilu
"493064"

Zamknęcie frontu

Łą cznik profilu
"493064"

Listwa zaciskająca
"492042/43"
Łą cznik profilu
"493065"

Zamknęcie frontu

Zamknęcie frontu

Listwa zaciskająca
"492042/43"
Łą cznik profilu
"493065"
Profil pośredni
"496062"
Łą cznik profilu
"493063"

Zamknęcie frontu

Zamknęcie frontu

PC 60
PC 60

Zamknęcie frontu

Łą cznik profilu
"493063"

Łą cznik profilu
"493062"

Łą cznik profilu
"493062"

"493064"

Łą cznik profilu
"493065"
Profil pośredni
"496062"

Profil
"496062"
Łą cznik profilu
"493063"

Listwa zaciskająca
"492042/43"

fasada ap-60 therm

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
PIOnOWE DO 12,0m
- PROFIL CIEPŁY

L

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
PIOnOWE DO 12,0m
- PROFIL CIEPŁY

fasada poliw¢glanowa aluco-panel

Hmax=4,5m

fasada ap-60 therm

fasada poliw¢glanowa aluco-panel

Łą cznik profilu
"493062"
PC 60
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NAÂWIETLA ALUCO PANEL
PIOnOWE na p¸ycie warstw.
- PROFIL CIEPŁY

fasada poliw¢glanowa aluco-panel

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
SZEDOWE DO 4,5m
- PROFIL CIEPŁY

fasada ap-60 therm

fasada ap-60 therm

fasada poliw¢glanowa aluco-panel

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
- przekrój poziomy na p¸ycie warstwowej
- PROFIL CIEPŁY
Listwa zaciskająca
"492042/43"

Łą cznik profilu
"493011"

Uszczelka

Płyta warstwowa
80-100mm

Profil
"4460003"
Łą cznik profilu
"493062"

Łą cznik profilu
"493062"
Uszczelka

Łą cznik profilu
"493011"
Listwa zaciskająca
"492042/43"

Zamknęcie frontu

Górny profil
"4460003"

5m
x = 4,

Uszczelka

H ma

Łą cznik profilu
"493064"
PC 60
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493064

PC 60

Łą cznik profilu
"493064"

Listwa zaciskająca
"492042/43"

Zamknęcie frontu
Łą cznik profilu
"493011"

Uszczelka

Dolny profil
"4460003"

Łą cznik profilu
"493011"

Łą cznik profilu
"493062"

Łą cznik profilu
"493062"
PC 60

80=4460083

100=4460103

Uszczelka
Łą cznik profilu
"493064"

Profil
"4460003"

100=4460103

L

Listwa zaciskająca
"492042/43"

80=4460083

22

Uszczelka
Łą cznik profilu
"493064"

H ma

PC 60

x = 12
,0m
L

Listwa zaciskająca
"492042/43"

L

Ł ącznik profilu
"493011"

PC 60

L

,0m

5m
x = 4,

x = 12

H ma

H ma
PC 60

PC 60

Listwa zaciskająca
"492042/43"

24

fasada ap-60 therm

Boczny i górny
profil ramowy
"496040"

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
PRZEKRÓJ POZIOMY
- PROFIL CIEPŁY

Ł ącznik profilu
"493012"

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
SZEDOWE DO 12,0m
- PROFIL CIEPŁY

Ł ącznik profilu
"493012"

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
SZEDOWE DO 4,5m
- PROFIL CIEPŁY

Boczny i górny
profil ramowy
"496040"

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
SZEDOWE DO 12,0m
- PROFIL CIEPŁY

fasada poliw¢glanowa aluco-panel

Ł ącznik profilu
"493011"

fasada ap-60 therm

fasada poliw¢glanowa aluco-panel
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Boczny i górny
profil ramowy
"496090"

Ł ącznik profilu
"493011"

Ł ącznik profilu
"493082"

Listwa zaciskająca
"492082/83"

PC 60

Ł ącznik profilu
"493082"

Listwa zaciskająca
"492082/83"

Ł ącznik profilu
"493082"

Listwa zaciskająca
"492082/83"
PC 60

PC 60

Ł ącznik profilu
"493011"

Ł ącznik profilu
"493081"

Boczny i górny
profil ramowy
"496090"

Ł ącznik profilu
"493011"

Ł ącznik profilu
"493081"

Listwa zaciskająca
"492042/43"

Profil narożny
"446072"

Boczny i górny
profil ramowy
"496090"

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
PRZEKRÓJ POZIOMY
- PROFIL CIEPŁY

Ł ącznik profilu
"493081"

Ł ącznik profilu
"493082"

Listwa zaciskająca
"492082/83"

Łą cznik profilu
"493020"

Ł ącznik profilu
"493012"

Boczny i górny
profil ramowy
"496040"

Ł ącznik profilu
"493011"

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
POŁÑCZENIE NARO˚A
- PROFIL CIEPŁY

Ł ącznik profilu
"493011"

Ł ącznik profilu
"493081"

Listwa zaciskająca
"492042/43"

Ł ącznik profilu
"493012"

PC 60

Listwa zaciskająca
"492042/43"

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
PRZEKRÓJ POZIOMY
- PROFIL CIEPŁY

Boczny i górny
profil ramowy
"496090"

Boczny i górny
profil ramowy
"496040"

Listwa zaciskająca
"492042/43"
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Ł ącznik profilu
"493011"

fasada ap-60 therm

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
PRZEKRÓJ POZIOMY
- PROFIL CIEPŁY
fasada ap-60 therm

fasada poliw¢glanowa aluco-panel
fasada poliw¢glanowa aluco-panel
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fasada poliw¢glanowa aluco-panel
fasada ap-50 therm

fasada ap-60 therm

Nagłówek
fasada
poliw¢glanowa aluco-panel

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
- PARAPET - przyk∏adowy materia∏: blacha ocynkowana powlekana lub aluminiowa
PC 60
Listwa zaciskająca
"492042"
Profil dolny
"446041"

Zamknęcie frontu

28

29
NAÂWIETLA ALUCO PANEL
- PARAPET - przyk∏adowy materia∏: blacha ocynkowana powlekana lub aluminiowa
PC 60
Listwa zaciskająca
"492042"
Profil dolny
"446041"

Zamknęcie frontu

energy
*

saver

FASADA
POLIWEGLANOWA AP-50 THERM

fasada poliw¢glanowa aluco-panel

NaÂwietla

W¸aÂciwoÂci produktów

Zalecane kombinacje monta˝owe profile ramowe
MONTA˚ W
OÂCIE˚NICY
Nr art.

Profil
górny

Profil
boczny

MONTA˚ JAKO ÂCIANA OS¸ONOWA

Profil
dolny

Profil
górny

Profil
boczny

Profil
dolny

MONTA˚ JAKO
POCHYLONA
POWIERZCHNIA
(min. 15 stopni)
Profil
górny

Profil
boczny

W zale˝noÊci od poziomej lub pionowej sytuacji monta˝owej w obszarze wewn´trznym i zewn´trznym
zgodnie z DIN EN ISO 6946:2008/ DIN EN ISO 10077-2:2008.

Profil
dolny

PROFILE RAMOWE SERIA 4050 - BEZ PRZEK¸AKI TERMICZNEJ
405040

X

X

X

X

X

X

405090

X

X

X

X

X

X

X
405031

KLASYFIKACJE OGNIOWE:

X

Dla pasm Êwietlnych o du˝ych rozpi´toÊciach, w kombinacji z podokiennikami od 50 do 300 mm, w zale˝noÊci
od wysi´gu podokiennika w połàczeniu z profilami  podpierajàcymi o odpowiednim nachyleniu.

405051
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IzolacyjnoÊç cieplna 0,80 W/m2K do 0,89 W/m2K

X

PROFILE RAMOWE SERIA 4450 - Z PRZEK¸ADKÑ TERMICZNÑ
445010
445040

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

PC 1550-10 ISOCLEAR

Klasa ogniowa B I zgodnie z DIN 410

PC 2550-10 ISOCLEAR

Klasa ogniowa B 2 zgodnie z DIN 4102

PC 3550-10 ISOCLEAR

Klasa ogniowa B, s 2 – d 0 zgodnie z DIN EN 13501

SzerokoÊç konstrukcyjna:

495 mm +/- 1 %

GruboÊç:

50 mm +/- 1 %

Ci´˝ar:

ca. 5,00 kg/m²

IloÊç powłok:

10 powłok / 9 komór

Moduł E:

2400 N/mm²

Współ. rozszerzalnoÊci liniowej:

0,065 mm/m/ºC

Przepuszczanie UV:

> 1%, długoÊç fali do 380 mm, prawie w 100% zatrzymane

Tolerancje produkcji:

długoÊç +/- 15 mm (w temp. pokojowej)zakrzywienie +/- 0,5%

WYKONANIA:
445090
445062

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
445041

4450003

445072

X

X

X

barwione w masie w kolorze podobnym do RAL

DuoColor:

wykonanie dwukolorowe naÊwietli w kombinacji z HEATBLOCK
Wykonanie DuoColor dostarczane bez dodatkowych kosztów
za zmian´ koloru od iloÊci 300 m²

X

X

X = nale˝y pami´taç, aby w przypadku gł´bokoÊci osadzenia wynoszàcej poni˝ej 40mm, mo˝liwe rozpi´toÊci mogły byç
mniejsze o 30%.
Uwaga: Szczegó∏y rozwiàzaƒ konstrukcyjnych jak dla AP-60 THERM.

Color:

zmian´ koloru od iloÊci 300 m²

Dla pasm Êwietlnych o niewielkich rozpi´toÊciach, w kombinacji z podokiennikami wzgl´dnie 100 mm.

X

kolor: kryształ, opal antyrefleksyjny, petrol, niebieski Pacyfik
Wykonanie Color dostarczane bez dodatkowych kosztów za

W kombinacji z podokiennikami od 50 do 300 mm, w przypadku zastosowania podokienników
> 110 mm konieczne jest podparcie konstrukcji o odpowiednim nachyleniu w miejscu monta˝u.

X

Standard:

X
X

X

fasada ap-50 therm

fasada ap-50 therm

fasada poliw¢glanowa aluco-panel

Powy˝sze informacje jak równie˝ nasze doradztwo techniczne w formie słownej, pisemnej i w praktyce bazujà na obecnym
stanie wiedzy technicznej. Informacje sà jednak niezobowiàzujàcymi wskazówkami, równie˝ w odniesieniu do wszelkich
praw ochronnych osób trzecich. Doradztwo nie zwalnia Paƒstwa z obowiàzku sprawdzania naszych aktualnych wskazówek
– a w szczególnoÊci naszych kart charakterystyki substancji niebezpiecznych  i informacji technicznych – i testowania naszych
produktów pod kàtem ich przydatnoÊci dla zamierzonych celów i procesów. Stosowanie i przetwarzanie naszych produktów i
produktów wytworzonych przez Paƒstwa w oparciu o nasze doradztwo techniczne, pozostaje poza naszymi mo˝liwoÊciami
kontroli i z tego wzgl´du le˝y wyłàcznie w zakresie Paƒstwa odpowiedzialnoÊci. Sprzeda˝ naszych produktów odbywa si´
wyłàcznie według kryteriów aktualnych warunków sprzeda˝y i dostaw.
Uwaga: Szczegó∏y rozwiàzaƒ konstrukcyjnych jak dla AP-60 THERM.
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fasada ap-40

fasada poliw¢glanowa aluco-panel

fasada ap-50 therm

fasada poliw¢glanowa aluco-panel
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FASADA
POLIWEGLANOWA AP-40

fasada poliw¢glanowa aluco-panel

STANDARD – KRYSZTAŁ I OPAL ANTYREFLEKSYJNY

bazujà na obecnym stanie wiedzy technicznej. Informacje sà jednak niezobowiàzujàcymi wskazówkami,

PC 2540-7

równie˝ w odniesieniu do wszelkich praw ochronnych osób trzecich. Doradztwo nie zwalnia Paƒstwa z

WartoÊç Up 1,0 - 1,1 W/m²K**

obowiàzku sprawdzania naszych aktualnych wskazówek – a w szczególnoÊci naszych kart charakterystyki
substancji niebezpiecznych i informacji technicznych – i testowania naszych produktów pod kàtem ich

fasada ap-40

fasada ap-40

fasada poliw¢glanowa aluco-panel

przydatnoÊci dla zamierzonych celów i procesów. Stosowanie i przetwarzanie naszych produktów i
produktów wytworzonych przez Paƒstwa w oparciu o nasze doradztwo techniczne, pozostaje poza

STANDARD – KRYSZTAŁ I OPAL ANTYREFLEKSYJNY

naszymi mo˝liwoÊciami kontroli i z tego wzgl´du le˝y wyłàcznie w zakresie Paƒstwa  odpowiedzialnoÊci.

PC 2540-6

Sprzeda˝ naszych produktów odbywa si´ wyłàcznie według kryteriów aktualnych warunków sprzeda˝y

WartoÊç Up 1,1 - 1,2 W/m²K**

i dostaw.

STANDARD-KRYSZTAŁ I OPAL ANTYREFLEKSYJN
PC 2410-3

WartoÊç Up ca. 3,00 W/m²K**
SzerokoÊç konstrukcyjna: 400 mm +/- 1%

STANDARD – KRYSZTAŁ I OPAL ANTYREFLEKSYJNY
PC 2540-4 MC

WartoÊç Up 1,3 - 1,6 W/m²K**
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COMPO LINE – GREEN LINE
Kolory:

PC 2410-2

WartoÊç Up ca. 3,00 W/m²K**

Niebieski Pacyfik i petrol dostarczane bez warunku iloÊci minimalnej.
W przypadku innych kolorów wymagana jest minimalna iloÊç zamówienia wynoszàca 300 m2.
W przypadku zamówieƒ < 300 m2 prosimy zwróciç si´ z zapytaniem o dopłaty za zamówienie zbyt
małej iloÊci.
W przypadku zapotrzebowania na inny kolor wychodzàcy poza zakres naszych kolorów standardowych

SzerokoÊç konstrukcyjna: 400 mm +/- 1%

(30 kolorów standardowych według karty kolorów) prosimy zwróciç si´ z zapytaniem, czy po˝àdane
kolory wyst´pujà ju˝ jako mieszanka surowcowa.

KOLOry:

Ewentualnie konieczna b´dzie koloryzacja według Paƒstwa wymagaƒ.

Łàcznik w wykonaniu transparentnym, półtransparentnym i nieprzeêroczystym. W przypadku
zapotrzebowania na inny kolor wychodzàcy poza zakres naszych kolorów standardowych (30 kolorów

Koszty koloryzacji wynoszà 1000,- Euro za taÊm´ barwiàcà.

standardowych według karty kolorów) prosimy zwróciç si´ z zapytaniem czy po˝àdane kolory wyst´pujà  

Przy czym otrzymacie Paƒstwo do wyboru 3 taÊmy barwiàce o ró˝nej koncentracji koloru. Je˝eli do

ju˝ jako mieszanka surowcowa.Ewentualnie konieczna b´dzie koloryzacja według Paƒstwa wymagaƒ.

zaprezentowania wzoru konieczny b´dzie panel w wymaganym kolorze, mo˝emy wyprodukowaç dla

Koszty koloryzacji wynoszà 1000,- Euro za taÊm´ barwiàcà.

Paƒstwa 2m2 panelu w cenie 1500,- Euro celem łatwiejszego podj´cia decyzji.

Przy czym otrzymacie Paƒstwo do wyboru 3 taÊmy barwiàce o ró˝nej koncentracji koloru. Je˝eli do
zaprezentowania wzoru konieczny b´dzie panel w wymaganym kolorze, mo˝emy wyprodukowaç dla

Powy˝sze informacje jak równie˝ nasze doradztwo techniczne w formie słownej, pisemnej i w praktyce

Paƒstwa 2m2 panelu w cenie 1500,- Euro celem łatwiejszego podj´cia decyzji.

fasada poliw¢glanowa aluco-panel

NAÂWIETLA

NAÂWIETLA

Zalecane kombinacje monta˝owe profili ramowych - Fasada AP-40 THERM.

MONTA˚ W
OÂCIE˚NICY
Nr art.

Profil
górny

Profil
boczny

MONTA˚ JAKO ÂCIANA OS¸ONOWA

Profil
dolny

Profil
górny

Profil
boczny

Profil
dolny

Zalecane kombinacje monta˝owe profili ramowych - Fasada AP-40.
MONTA˚ JAKO
POCHYLONA
POWIERZCHNIA
(min. 15 stopni)
Profil
górny

Profil
boczny

Profil
dolny

X

X

444040

X

X

X

X

Nr art.

Profil
górny

Profil
boczny

MONTA˚ JAKO ÂCIANA OS¸ONOWA

Profil
dolny

Profil
górny

Profil
boczny

X

X

444062

X

X
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X

X

X

X

X

X
444041

420040

X

X

X

X

X

X

X

X

420080

X

X

X

X

X

X

X

420031

444072

X

X

404010

X

X

4440003

X

X

X

X

Profil
boczny

X

Dla pasm Êwietlnych o du˝ych rozpi´toÊciach, w kombinacji z podokiennikami od 50 do 300 mm, w przypadku zastosowania podokienników ≥ 110 mm konieczne jest posadowienie na wspornikach o odpowiednim pochyleniu.

444021

Profil
górny

X

X
444090

Profil
dolny

Profil
dolny

PROFILE RAMOWE 4440 – beZ PRZEKŁADKi TERMICZNej (zimne)

PROFILE RAMOWE 4440 – Z PRZEKŁADKÑ TERMICZNÑ (ciep¸e)
444010

MONTA˚ W
OÂCIE˚NICY

MONTA˚ JAKO
POCHYLONA
POWIERZCHNIA
(min. 15 stopni)

X

X

X

W kombinacji z podokiennikami od 50 do 300 mm, w przypadku zastosowania podokienników
konieczne jest zastosowanie profili łàczàcych.
X

X

X

X

404040

X

X

X

X

X

X

404020

X

X

X

X

X

X

404080

X

X

X

X

404062

X

X

X

X

X
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X

X
404021

W kombinacji z podokiennikami od 50 do 300 mm, w przypadku zastosowania podokienników
konieczne jest zastosowanie profili łàczàcych.
X

404031

X

W kombinacji z podokiennikami od 50 do 300 mm, w przypadku zastosowania podokienników
konieczne jest zastosowanie profili łàczàcych.

404051

w

fasada ap-40

fasada ap-40 therm

fasada poliw¢glanowa aluco-panel

404072

X

X

X

X

fasada poliw¢glanowa aluco-panel

NAÂWIETLA

NAÂwietla

WartoÊç Up 1,00 W/m²K do 1,10 W/m²K

WartoÊç Up 1,10 W/m²K do 1,20 W/m²K

W zale˝noÊci od horyzontalnej lub wertykalnej sytuacji monta˝owej, w obszarze wewn´trznym i zewn´trznym według
DIN EN ISO 6946:2008/ DIN EN ISO 10077-2:2008

W zale˝noÊci od horyzontalnej lub wertykalnej sytuacji monta˝owej, w obszarze wewn´trznym i zewn´trznym według
DIN EN ISO 6946:2008/ DIN EN ISO 10077-2:2008

fasada ap-40

fasada ap-40

fasada poliw¢glanowa aluco-panel

KLASYFIKACJE OGNIOWE:
KLASYFIKACJE OGNIOWE:
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PC 1540-6

Klasa ogniowa B1 wg DIN 4102

PC 2540-7

Klasa ogniowa B2 wg DIN 4102

PC 2540-6

Klasa ogniowa B2 wg DIN 4102

SzerokoÊç konstrukcyjna:

500 mm +/- 1 %

PC 3540-6

Klasa ogniowa B, s2 – d 0 DIN EN 13501

GruboÊç:

40 mm +/- 1 %

SzerokoÊç konstrukcyjna:

500 mm +/- 1 %

Waga:

ok. 4,30 kg/m2

GruboÊç:

40 mm +/- 1 %

IloÊç powłok:

7 powłok / 6  komór

Waga:

ok. 4,20 kg/m2

Moduł E:

2400 N/mm²

IloÊç powłok:

6 powłok / 5 komór

Współ. rozszerzalnoÊci liniowej:

0,065 mm/m/ºC

Moduł E:

2400 N/mm²

PrzepuszczalnoÊç UV:

>1 %, długoÊç fal do 380 nm zatrzymana prawie w 100%

Współ. rozszerzalnoÊci liniowej:

0,065 mm/m/ºC

Tolerancje produkcji::

DługoÊc ±15 mm (w temperaturze pokojowej). Zagi´cie: ± 0,5%

PrzepuszczalnoÊç UV:

>1 %, długoÊç fal do 380 nm zatrzymana prawie w 100%

Tolerancje produkcji:

DługoÊç ± 15 mm (w temperaturze pokojowej). Zagi´cie: ± 0,5%

WYKONANIA:

WYKONANIA:

Standard:

Kolor: kryształ, opal antyrefleksyjny.

DecoColor:

Dwukolorowe wykonanie naÊwietli np. kombinacja kolorystyczna:
HEATBLOCK/opal 067, LUNA/kryształ, WODOSPAD/kryształ,

Standard:

Kolor: kryształ, opal antyrefleksyjny, clear (bez struktury
załamuj∏cej Êwiatło), petrol, niebieski Pacyfik

Color:

Barwione w masie w kolorze podobnym do RAL.

Wykonanie DuoColor dostarczane bez dodatkowych kosztów za  

Wykonanie Color dostarczane bez dodatkowych kosztów za

zmian´ koloru od iloÊci 200 m²

zmian´ koloru od iloÊci 300 m²

IZOLACYJNOÂå AKUSTYCZNA:

IZOLACYJNOÂå AKUSTYCZNA:

ok. 24 dB Rw

ok. 24 dB Rw zgodnie z DIN EN ISO 140-3 na stan. bad.

SYTUACJA MONTA˚OWA zastosowanie WEWN¢TRZNe:

SYTUACJA MONTA˚OWA zastosowanie WEWN¢TRZNe:

WartoÊç Up 1,00 W/m²K - pionowe

WartoÊç Up 1,10 W/m²K - pionowe

WartoÊç Up 1,10 W/m²K - poziome

WartoÊç Up 1,10 W/m²K - poziome

SYTUACJA monta˚owa zastosowanie ZEWN¢TRZNe:

SYTUACJA MONTA˚OWA zastosowanie ZEWN¢TRZNe:

WartoÊç Up 1,10 W/m²K - pionowe

WartoÊç Up 1,20 W/m²K - pionowe

WartoÊç Up 1,10 W/m²K - poziome

WartoÊç Up 1,20 W/m²K - poziome
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fasada poliw¢glanowa aluco-panel
IZOLACYJNOÂå AKUSTYCZNA:

NaÂwietla
WartoÊç Up1,30 W/m²K do 1,50 W/m²K

ok. 24 dB Rw

W zale˝noÊci od horyzontalnej lub wertykalnej sytuacji monta˝owej, w obszarze wewn´trznym i zewn´trznym według
DIN EN ISO 6946:2008/ DIN EN ISO 10077-2:2008

SYTUACJA MONTA˚OWA zastosowanie WEWN¢TRZNe

fasada ap-40

fasada ap-40

fasada poliw¢glanowa aluco-panel

WartoÊç Up – 1,30 W/m²K – pionowe
WartoÊç Up – 1,40 W/m²K – poziome

KLASYFIKACJE OGNIOWE:

40

SYTUACJA MONTA˚OWA zastosowanie ZEWN¢TRZNe:

PC 1540-4

Klasa ogniowa B1 wg DIN 4102

PC 2540-4

Klasa ogniowa B2 wg DIN 4102

PC 3540-4

lasa ogniowa B, s2 – d 0 DIN EN 13501

SzerokoÊç konstrukcyjna:

500 mm +/- 1 %

GruboÊç:

40 mm +/- 1 %

Waga:

ok. 4,00 kg/m2

IloÊç powłok:

4 powłoki / 3 komory

Moduł E:

2400 N/mm²

Współ. rozszerzalnoÊci liniowej:

0,065 mm/m/ºC

PrzepuszczalnoÊç UV:

>1 %, długoÊç fal do 380 nm zatrzymana prawie w 100%

Tolerancje produkcji:

DługoÊç ± 15 mm (w temperaturze pokojowej). Zagi´cie: ± 0,5%

WYKONANIA:
Standard:

Kolor: kryształ, opal antyrefleksyjny

BiColor:

Dwukolorowe wykonanie naÊwietli. Wykonanie BiColor
dostarczane od iloÊci 150 m² bez dodatkowych kosztów
w przypadku kolorystyki standardowej – kombinacje specjalne
od iloÊci 300 m²

KOLORYSTYKA STANDARDOWA:
kryształ / RAL 1023 - ˝ółty

kryształ / RAL 5015 - niebieski Pacyfik

kryształ / RAL 2009 - pomaraƒczowy kryształ / RAL 6027- petrol
kryształ / RAL 3020 - czerwony

kryształ / RAL 6029 - verde

kryształ / RAL 4006 - fiolet

kryształ / opal

kryształ / RAL 5002 - niebieskozielony

WartoÊç Up – 1,40 W/m²K – pionowe
WartoÊç Up – 1,50 W/m²K – poziome
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NAÂWIETLA

fasada poliw¢glanowa aluco-panel
fasada ap-40

fasada ap-40

fasada poliw¢glanowa aluco-panel
NAÂWIETLA

WartoÊç Up – 1,30 W/m²K do 1,60 W/m²K
W zale˝noÊci od horyzontalnej lub wertykalnej sytuacji monta˝owej, w obszarze wewn´trznym i zewn´trznym według
DIN EN ISO 6946:2008 / DIN EN ISO 10077-2:2008

WartoÊç Up – 3,00 W/m²K
(wartoÊç Êrednia)

KLASYFIKACJE OGNIOWE:
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PC 1540-4 MC

Klasa ogniowa B1  wg DIN 4102

PC 2540-4 MC

Klasa ogniowa B2  wg DIN 4102

KLASYFIKACJE OGNIOWE:

PC 3540-4 MC

Klasa ogniowa B, s2 – d 0 DIN EN 13501

PC 2410-3

Klasa ogniowa B2  wg DIN 4102

SzerokoÊç konstrukcyjna:

500 mm ± 1%

SzerokoÊç konstrukcyjna:

400 mm ± 1%

GruboÊç:

40/10 mm ± 1%

Waga:

ok. 2,80 kg/m²

IloÊç powłok:

3 powłoki / 2 komory

GruboÊç:

40 mm ± 1%

Moduł E:

2400 N/mm²

Waga:

ok. 4,00 kg/m²

Współ. rozszerzalnoÊci liniowej:

0,065 mm/m/°C

IloÊç powłok:

10 powłok / 9 komór

PrzepuszczalnoÊç UV:

>1%, długoÊç fal do 380 nm zatrzymana prawie w 100%

Moduł E:

2400 N/mm²

Tolerancje produkcji:

DługoÊç ± 15 mm (w temperaturze pokojowej).

Współ. rozszerzalnoÊci liniowej:

0,065 mm/m/°C

PrzepuszczalnoÊç UV:

>1 %, długoÊç fal do 380 nm zatrzymana prawie w 100%

Tolerancje produkcji:

DługoÊç ± 15 mm (w temperaturze pokojowej). Zagi´cie: ± 0,5%

Zagi´cie: ± 0,5%

WYKONANIA:
Standard:

Kolor: kryształ

WYKONANIA:
Standard:

Kolor: kryształ, opal antyrefleksyjny

IZOLACYJNOÂå AKUSTYCZNA:
ok. Rw 20 dB

IZOLACYJNOÂå AKUSTYCZNA:
ok. 25 dB Rw zgodnie z DIN EN ISO 140-3 na stanowisku badawczym

SYTUACJA MONTA˚OWA:
WartoÊç Up – 3,00 W/m²K - pionowe

SYTUACJA MONTA˚OWA zastosowanie WEWN¢TRZNe:
WartoÊç Up – 1,30 W/m²K - pionowe
WartoÊç Up – 1,50 W/m²K – poziome

SYTUACJA MONTA˚OWA zastosowanie ZEWN¢TRZNe:
WartoÊç Up – 1,50 W/m²K - pionowe
WartoÊç Up – 1,60 W/m²K – poziome
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NAÂWIETLA

fasada poliw¢glanowa aluco-panel
System PC 2540 AF 50 | System PC 2540 AF 100

WartoÊç Up – 3,00 W/m²K

INFORMACJE OGÓLNE

(wartoÊç Êrednia)

Płaskie kotwy ALUCO wytwarza si´ z bardzo mocno
sprasowanych profili aluminiowych, które sà nast´pnie
przycinane,

PC 2410-2 Compo Light

Klasa ogniowa B2 wg DIN 4102

SzerokoÊç konstrukcyjna:

400 mm ± 1%

GruboÊç:

40/10 mm ± 1%

Waga:

ok. 2,90 kg/m²

IloÊç powłok:

2 powłoki / 1 komora

Moduł E:

2400 N/mm²

Współ. rozszerzalnoÊci liniowej:

0,065 mm/m/°C

PrzepuszczalnoÊç UV:

>1%, długoÊç fal do 380 nm zatrzymana prawie w 100%

Tolerancje produkcji:

DługoÊç ± 15 mm (w temperaturze pokojowej)
Zagi´cie: ± 0,5%

WYKONANIA:
Standard:

Warianty kolorów według ˝yczeƒ klientów
Łàcznik w wykonaniu transparentnym, półtransparentnym
i nieprzeêroczystym.

IZOLACYJNOÂå AKUSTYCZNA:
ok. Rw 19 dB

SYTUACJA MONTA˚OWA:
WartoÊç Up – 3,00 W/m²K - pionowe

Âwiadectwo

stosowania

w budownictwie i wartoÊci statyczne sà udokumentowane

KLASYFIKACJE OGNIOWE:
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perforowane.

fasada ap-40

fasada ap-40

fasada poliw¢glanowa aluco-panel

w dopuszczeniu do ogólnego stosowania w budownictwie.
Zalecamy mocowanie płaskich kotew aluminiowych
Êrubami  i podkładkami uszczelniajàcymi. Materiały mocujàce
nale˝y dobraç co do rodzaju i wykonania odpowiednio
do konstrukcji noÊnej. Maksymalny wyst´p kotwy płaskiej
ponad konstrukcje noÊnà nie  mo˝e przekraczaç 5 mm.
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Łą cznik profilu
"493015"

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
PIONOWE DO 6,0m
- PROFIL ZIMNY

Łą cznik profilu
"493016"

Dolny i boczny
profil ramowy
"404010"
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NAÂWIETLA ALUCO PANEL
PIONOWE DO 12,0m
- PROFIL ZIMNY

Dolny i boczny
profil ramowy
"404040"

Łą cznik profilu
"493015"

Łą cznik profilu
"493085"

Listwa zaciskająca
"492042/43"

Uszczelka

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
PIOMOWE DO 6,0m
- PROFIL ZIMNY

Dolny i boczny
profil ramowy
"404010"

Dolny i boczny
profil ramowy
"404080"

Uszczelka

Uszczelka

Listwa zaciskająca
"492042/43"

Listwa zaciskająca
"492042/43"

Profil podstawy
bez podokiennika
"404031"

Profil podstawy
bez podokiennika
"404031"

Łą cznik profilu
"493031"

Łą cznik profilu
"493031"

PC 40

Listwa zaciskająca
"492042/43"
Profil podstawy
bez podokiennika
"404031"

Łą cznik profilu
"493031"

L

Hmax=6,0m

PC 40

L

L

Hmax=6,0m

L

Hmax=6,0m

Uszczelka

PC 40

fasada ap-40

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
PIONOWE DO 6,0m
- PROFIL ZIMNY

fasada poliw¢glanowa aluco-panel

Hmax=12,0m

fasada ap-40

fasada poliw¢glanowa aluco-panel

PC 40

Profil podstawy
"404021"

Łą cznik profilu
"493031"
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NAÂWIETLA ALUCO PANEL
PIOnOWE DO 6,0m
- PROFIL ZIMNY

Łą cznik profilu
"493015"

Dolny i boczny
profil ramowy
"404040"

Łą cznik profilu
"493085"

Listwa zaciskająca
"492042/43"

Dolny i boczny
profil ramowy
"404080"

Uszczelka

Profil podstawy
"404021"

Łą cznik profilu
"493031"

PC 40

Uszczelka
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PC 40

L

PC 40

Hmax=12,0m

L

Hmax=6,0m

Uszczelka

Dolny i boczny
profil ramowy
"404040"
Listwa zaciskająca
"492042/43"

Uszczelka

L
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Łą cznik profilu
"493016"

Dolny i boczny
profil ramowy
"404010"

Hmax=6,0m

Łą cznik profilu
"493016"

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
PIOnoWE DO 6,0m
- PROFIL ZIMNY

PC 40

Profil podstawy
"404021"

Listwa zaciskająca
"492020"

Listwa zaciskająca
"492020"

Profil pośredni
"404062"

Profil pośredni
"404062"

Łą cznik profilu
"493066"

Łą cznik profilu
"493031"

PC 40

fasada ap-40

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
PIOnOWE DO 12,0m
- PROFIL ZIMNY

L

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
PIOnOWE DO 6,0m
- PROFIL ZIMNY

fasada poliw¢glanowa aluco-panel

Hmax=6,0m

fasada ap-40

fasada poliw¢glanowa aluco-panel

Łą cznik profilu
"493066"
PC 40

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
PIOnOWE DO 12,0m
- PROFIL ZIMNY

fasada poliw¢glanowa aluco-panel

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
PIOnOWE DO 6,0m
- PROFIL ZIMNY

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
PIOnOWE DO 6,0m
- PROFIL ZIMNY

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
PIOnOWE DO 6,0m
- PROFIL ZIMNY

fasada ap-40

fasada ap-40

fasada poliw¢glanowa aluco-panel

PC 40
Łą cznik profilu
"493085"
Listwa zaciskająca
"492020"

Uszczelka

Listwa zaciskająca
"492020"

Listwa zaciskająca
"492042/43"

Profil pośredni
"404062"

Profil pośredni
"404062"

Uszczelka
Łą cznik profilu
"493066"

Łą cznik profilu
"493066"

Listwa zaciskająca
"492020"

Profil pośredni
"404062"

PC 40

Hmax=6,0m

L

PC 40

Listwa zaciskająca
"492042/43"
Profil podstawy
"404021"

Uszczelka

L

L

Hmax=6,0m

PC 40

Hmax=6,0m

Uszczelka

L

50

Hmax=12,0m

Dolny i boczny
profil ramowy
"404080"

PC 40

Łą cznik profilu
"493016"
Dolny i boczny
profil ramowy
"404040"

Profil podstawy
bez podokiennika
"404031"

PC 40

Listwa zaciskająca
"492042/43"
Profil podstawy
bez podokiennika
"404031"

Łą cznik profilu
"493066"
PC 40

Łą cznik profilu
"493031"

Łą cznik profilu
"493031"

Łą cznik profilu
"493031"
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NAÂWIETLA ALUCO PANEL
PIOnOWE DO 6,0m
- PROFIL ZIMNY

fasada poliw¢glanowa aluco-panel

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
PIOnOWE DO 6,0m
- PROFIL ZIMNY

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
SZEDOWE DO 6,0m
- PROFIL ZIMNY

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
SZEDOWE DO 6,0m
- PROFIL ZIMNY

fasada ap-40

fasada ap-40

fasada poliw¢glanowa aluco-panel

PC 40

Listwa zaciskająca
"492020"

Łą cznik profilu
"493016"
Dolny i boczny
profil ramowy
"404040"
Listwa zaciskająca
"492042/43"

493066

Listwa zacisk.
"492042/43"

L

Łą cznik profilu
"493014"

L

L

Hmax=6,0m

Hmax=6,0m

0m
x = 6,

PC 40

H ma

Łą cznik profilu
"493066"

PC 40

PC 40

L

Profil pośredni
"404062"
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Uszczelka

Uszczelka

PC 40

PC 40

Dolny i boczny
profil ramowy
"404010"

Listwa zaciskająca
"492042/43"

0m
x = 6,

Listwa zaciskająca
"492020"

Łą cznik profilu
"493015"

Dolny i boczny
profil ramowy
"404040"

H ma

PC 40

Łą cznik profilu
"493016"

Łą cznik profilu
"493066"

Uszczelka
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Profil pośredni
"404062"

Łą cznik profilu
"493014"
Listwa zacisk.
"492042/43"

Listwa zaciskająca
"492020"

Profil pośredni
"404062"

Łą cznik profilu
"493066"
PC 40

Profil szedowy
"404051"

Profil szedowy
"404051"

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
SZEDOWE DO 6,0m
- PROFIL ZIMNY

fasada poliw¢glanowa aluco-panel
fasada ap-30

fasada ap-40

fasada poliw¢glanowa aluco-panel

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
SZEDOWE DO 12,0m
- PROFIL ZIMNY

Łą cznik profilu
"493016"
Łą cznik profilu
"493085"

Dolny i boczny
profil ramowy
"404040"

Dolny i boczny
profil ramowy
"404080"

Listwa zaciskająca
"492042/43"
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Uszczelka
PC 40

Uszczelka

L

Profil szedowy
"404051"

,0m

Listwa zacisk.
"492042/43"

x = 12

L

0m
x = 6,

H ma

H ma
Łą cznik profilu
"493014"

Łą cznik profilu
"493014"
Listwa zacisk.
"492042/43"

Profil szedowy
"404051"

FASADA
POLIWEGLANOWA AP-30

fasada poliw¢glanowa aluco-panel

STANDARD – KRYSZTAŁ I OPAL ANTYREFLEKSYJNY

NAÂWIETLA

PC 2530-4

WartoÊç Up – 1,40 W/m²K do 1,70 W/m²K

WartoÊç Up 1,4 - 1,7 W/m²K**

W zale˝noÊci od horyzontalnej lub wertykalnej sytuacji monta˝owej, w obszarze wewn´trznym i zewn´trznym
według DIN EN ISO 6946:2008/ DIN EN ISO 10077-2:2008

KLASYFIKACJE OGNIOWE:

Baubreite 500 mm + 1 /- 1 %

MONTA˚ W
OÂCIE˚NICY
Nr art.

Profil
górny

Profil
boczny

MONTA˚ JAKO ÂCIANA OS¸ONOWA

Profil
dolny

Profil
górny

Profil
boczny

Profil
dolny

MONTA˚ JAKO
POCHYLONA
POWIERZCHNIA
(min. 15 stopni)
Profil
górny

Profil
boczny

Profil
dolny

PROFILE RAMOWE 4440 – Z PRZEKŁADKÑ TERMICZNÑ
420040
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420080

X

X

X

X

X

X
X

420031

X

X

X

X

fasada ap-30

fasada ap-30

fasada poliw¢glanowa aluco-panel

X

X

X

W kombinacji z podokiennikami od 50 do 300 mm, w przypadku zastosowania podokienników konieczne jest zastosowanie profili łàczàcych.

PC 1530-4

Klasa ogniowa B1 wg DIN 4102

PC 2530-4

Klasa ogniowa B2 wg DIN 4102

PC 3530-4

Klasa ogniowa B, s2 – d 0 DIN EN 13501

SzerokoÊç konstrukcyjna:

500 mm ± 1%

GruboÊç:

30 mm ± 1%

Waga:

ok. 3,60 kg/m²

IloÊç powłok:

4 powłoki/ 3 komory

Moduł E:

2400 N/mm²

Współ. rozszerzalnoÊci liniowej:

0,065 mm/m/°C

PrzepuszczalnoÊç UV:

>1%, długoÊç fal do 380 nm zatrzymana prawie w 100%

Tolerancje produkcji:

DługoÊç ± 15 mm (w temperaturze pokojowej) Zagięcie: ± 0,5%

WYKONANIA:
Standard:

kolor: kryształ, opal antyrefleksyjny

Color:

barwione w masie w kolorze podobnym do RAL
Wykonanie Color dostarczane bez dodatkowych kosztów za

** WartoÊci UP zale˝à od sytuacji monta˝owej, prosimy zapoznaç si´ z kolejnymi danymi odnoÊnie tej właÊciwoÊci
znajdujàcymi si´ w naszych dokumentacjach technicznych jak równie˝ w punkcie - wartoÊci fizyki budowlanej.

zmian´ koloru od iloÊci 300 m²

IZOLACYJNOÂå AKUSTYCZNA:
ok.Rw 20 dB  

SYTUACJA MONTA˚OWA zastosowanie WEWN¢TRZNe:
WartoÊç Up – 1,40 W/m²K - pionowe
WartoÊç Up – 1,60 W/m²K – poziome

SYTUACJA MONTA˚OWA zastosowanie ZEWN¢TRZNe:
WartoÊç Up – 1,60 W/m²K - pionowe
WartoÊç Up – 1,70 W/m²K – poziome
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fasada poliw¢glanowa aluco-panel

SYSTEM PC 2530-4 AF 50| SYSTEM PC 2530-4 AF100
INFORMACJE OGÓLNE
Płaskie kotwy ALUCO wytwarza si´ z bardzo mocno
sprasowanych profili aluminiowych, które sà nast´pnie
przycinane, perforowane i trowalizowane. Âwiadectwo
stosowania w budownictwie i wartoÊci statyczne sà
udokumentowane

w

dopuszczeniu

do

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
PIOnOWE DO 6,0m
- PROFIL ZIMNY

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
PIOMOWE DO 12,0m
- PROFIL ZIMNY

fasada ap-30

fasada ap-30

fasada poliw¢glanowa aluco-panel

ogólnego

stosowania w budownictwie. Zalecamy mocowanie
płaskich kotew aluminiowych Êrubami. Materiały mocujàce
nale˝y dobraç co do rodzaju i wykonania odpowiednio
do konstrukcji noÊnej. Maksymalny wyst´p kotwy płaskiej
ponad konstrukcje noÊnà nie  mo˝e przekraczaç 5 mm.

Łą cznik profilu
"493022"

Zamknięcie
frontu
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Łą cznik profilu
"493023"

Dolny i boczny
profil ramowy
"420040"

Dolny i boczny
profil ramowy
"420080"

Listwa zaciskająca
"492002"

Zamknięcie
frontu

Uszczelka

Listwa zaciskająca
"492002"

PC 30

Zamknięcie
frontu

Hmax=12,0m
L

Hmax=6,0m
L

Uszczelka

PC 30

Listwa zaciskająca
"492002"

Profil podstawy
"420031"
Łą cznik profilu
"493031"

Zamknięcie
frontu

Listwa zaciskająca
"492002"

Profil podstawy
"420031"
Łą cznik profilu
"493031"
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fasada ap-30

fasada poliw¢glanowa aluco-panel

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
PIOnOWE DO 6,0m
- PROFIL ZIMNY

NAÂWIETLA ALUCO PANEL
PIOnOWE DO 12,0m
- PROFIL ZIMNY

Łą cznik profilu
"493023"

Łą cznik profilu
"493022"

Zamknięcie
frontu
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Dolny i boczny
profil ramowy
"420080"

Dolny i boczny
profil ramowy
"420040"

Listwa zaciskająca
"492002"

Zamknięcie
frontu

Listwa zaciskająca
"492002"

Listwa zaciskająca
"492002"
Zamknięcie
frontu
Profil podstawy
"420031"
Łą cznik profilu
"493031"

PC 30

L

PC 30

Hmax=12,0m

Uszczelka

L

Hmax=6,0m

Uszczelka

Listwa zaciskająca
"492002"
Zamknięcie
frontu
Profil podstawy
"420031"
Łą cznik profilu
"493031"

