
ODESLAT ŽÁDOST O KONTAKT

Sendvičový panel SPC W

Sendvičový panel SPC W je k dispozici v tloušťkách 140/100 a 190/150 mm.

Dokonalé řešení pro většinu budov a staveb, které v sobě spojuje vysokou kvalitu s velmi dobrými

technickými vlastnostmi.

Díky výplni, skládajíci se z nehořlavé a ekologické tvrdé minerální vlny, zajišťuje tento sendvičový

panel vynikající ohnivzdornost. Správně rýhované jádro zvyšuje vzduchotěsnost a přispívá k vynikající

zvukové izolaci.

Aplikace:

• Střechy

The information on our web site is accurate to the best of our knowledge and understanding. Although every effort has been made to
ensure accuracy, the company cannot accept any responsibility for any direct or indirect damages resulting from possible errors or

incorrect application of the information of this publication. We reserve the right to make changes.
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Název produktu Sendvičový panel SPC W

Standardní šířka modulu 1000 mm

Minimální délka 2000 mm

Maximální délka 12000 mm

Tloušťka vnějšího obložení 0,6 mm

Tloušťka vnitřního obložení 0,5 mm

Vystavení vnějšímu ohni Broof (t1)

Tloušťka D (mm) 140/100 190/150

Hmotnost(kg/m2) 22,8 28,5

U-hodnota(W/m2K) 0,40 0,27

Index neprůzvučnosti Rw (dB) 34 34

Reakce na oheň A2-s1,d0 A2-s1,d0

Požární odolnost & ohybový moment mezi/nad podpor
ami (kNm/m); zatížení sněhem 0.2xS 140/100 190/150

REI 60 0.090 /-0.160 0.074 /-0.132

RE 180 0.090 /-0.160 0.074 /-0.132

Všechny vlastnosti jsou deklarovány v souladu s normou EN 14509 a souvisejícími normami.

Vlastosti

Barvy a povrchová úprava
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Materiály

Ple
ch

Povrchov
á úprava

Kategorie
korozivity

Odolnost vůč
i UV záření Barvy

Ext
eri
ér

Polyester C3 Ruv2-3 RAL1015, RAL5005, RAL7015 (RR23), RAL7016 (RR288), RAL70
35, RAL9002, RAL9006, RAL9007, RAL9010

Int
eri
ér

Polyester C3 - RAL9002, RAL9010

Odolnost vůči UV záření popisuje, jak dobře je materiál schopen udržet si původní barvu a lesk v

souladu s technickou normou EN10169. Vyšší třída znamená lepší odolnost.

Kategorie korozivity popisuje vnější povětrnostní podmínky podle technické normy EN12944. Vyšší

kategorie znamená více korozivní prostředí.

RAL1015 RAL5005 RAL7015

RAL7016 RAL7035 RAL9002

RAL9006 RAL9007 RAL9010
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Volby profilu

Trapézový profil T Lineární profil L

External profiling T

Internal profiling L

Software Traypan pro navrhování sendvičových panelů

S TrayPan můžete navrhovat sendvičové panely vyráběné

společností Ruukki. Konstrukce ze sendvičových panelů

může být navržena jako jednopólová nebo vícepólová.

Jednoduše zadáte několik potřebných parametrů jako

například sání a zatížení větrem. Software také přepočítá

kolik spojovacího materiálu budete potřebovat pro váš

projekt.

Přejít Traypan

Stiahnite si BIM objekty do vášho počítača

ProdLib přináší produkty Ruukki jako modely BIM ve 3D pro návrhové programy AutoCad, Autodesk

Revit, Archicad a Tekla přímo na plochu vašeho počítače. Knihovny produktů soustřeďují všechny

potřebné návrhové modely a detailní výkresy na jednom místě. Aktualizace knihoven jsou automaticky

oznámeny, takže jako uživatel si můžete být jisti, že k dispozici jsou vždy nejnovější informace o

produktu. ProdLib lze také použít jako samostatnou desktopovou aplikaci.

Prejsť do knižnice BIM

Nástroje pro projektování
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Zde najdete všechy technické dokumety týkyjící se Ruukki sendvičových panelů. Dokumenty jsou

uspořádány podle typu dokumentu. Kliknutím vstoupite do knihovny dokumentů.

b

Popis produktu

b

Příslušenství

b

Montážní návod

b

Návod na údržbu

b

Hodnoty zvukové
izolace

Zde najdete všechny certifikáty a osvědčení týkající se Ruukki sendvičových panelů. Dokumenty jsou

uspořádány podle typu dokumentu. Kliknutím vstoupite do knihovny dokumentů.

Technické dokumenty

Certifikáty a osvědčení
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b

Prohlášení o
vlastnostech

b

Prohlášení o
environmentálních
vlastnostech
produktu

b

Certifikát
bezpečnostní
odolnosti
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