INNOWACJA O UNIKALNYM PROFILU:

LEKKA – SZTYWNA – TRUDNO-ZAPALNA

KAPA®tech

INNOWACJA O UNIKALNYM PROFILU
PRODUKT
■ Spieniony rdzeń z twardego poliuretanu (PUR) oraz
aluminiowe okładziny zewnętrzne pokryte lakierem.
■ Materiał przeznaczony zarówno do użytku 		
wewnętrznego jak i zewnętrznego
■ Odporność na warunki atmosferyczne oraz wilgoć
■ Wysoka stabilność wymiarowa oraz sztywność
■ Dobre właściwości izolacyjne
■ Dwustronna folia ochronna

ZASTOSOWANIA
KAPA® tech oferuje doskonałe właściwości i szeroką
gamę zastosowań w przemyśle transportowym, do
zastosowań przemysłowych a także w przemyśle
meblowym i projektowaniu wnętrz.
KAPA® tech to nowa, innowacyjna lekka płyta piankowa firmy 3A Composites. Jest całkowicie nowatorską
kompozycją spienionego rdzenia poliuretanowego
oraz okładzin aluminiowych, która łączy lekkość z
trwałością. Poza tym KAPA® tech posiada klasyfikację
ogniową euroklasy B a zatem jest pierwszą płytą KAPA®
sklasyfikowaną jako „trudno-zapalna“.
KAPA® tech dostępna jest również z certyfikatem Marine
Equipment Directive(MED-certified) dla przemysłu stoczniowego.

CERTYFIKATY OGNIOWE
EUROCLASS
■ B-s2, d0 według EN ISO 13501-1 „trudno-zapalny“
■ M1 według NF P 92-501
■ Klasa 0 według BS 476 część 6 + 7
PRZEMYSŁ KOLEJOWY
■ Poziom zagrożenia HL 1-3(R1)
według EN 45545-2:2013

PRZEMYSŁ STOCZNIOWY – CERTYFIKAT MED
■ IMO Rezolucja MSC.307(88) FTP Code 2010 		
■ MED 118.396
(KAPA tech z
certyfikatem MED)
®
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TRANSPORT / PRZEMYSŁ
■ Przemysł stoczniowy, kolejowy i produkcja przyczep,
i pojazdów kempingowych
■ W produkcji kabin windowych
■ W produkcji kanałów wentylacyjnych
■ Przegrody
■ Konstrukcje sufitowe
PROJEKTOWANIE MEBLI /
PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
■ W meblarstwie jako płyta bazowa
■ Wyposażenie sklepów
■ Budowa stoisk wystawienniczo-targowych

PRODUKTY
Grubość panelu
Grubość
okładzin
Standardowe
formaty
(Szer. x Dł.)

5 mm

10 mm

0.2 mm

0.2 mm

2500 x 1250 mm
3050 x 1250 mm

2500 x 1250 mm
3050 x 1250 mm

Powyższe wymiary są standardem ex works.
Wymiary niestanardowe dostępne są na zamównienie.

MOŻLIWOŚCI OBRÓBKI
FORMOWANIE
■ Łatwa obróbka przy użyciu tradycyjnych maszyn do
drewna oraz metalu
■ Odpowiednia obróbka przy użyciu brzeszczotu o
geometrii zęba trapez/płaski - dobre wyniki frezowania
MOCOWANIE
■ Podczas wiercenia ewent. wykonać wstępne
nawiercenie aby nie dopuścić do powstania 		
wgnieceń w aluminium
■ Używać wiertła centrycznego
■ Nie mocować śrubami na ścisło (szczelina)
■ Należy używać podkładek
■ Łączenie np. profilami H- lub W

Zaginanie krawędzi z użyciem techniki frezowania

KLEJENIE
■ Do klejenia aluminium, lakieru poliestrowego oraz 		
pianki poliuretanowej doskonale nadaje się wiele 		
klejów ogólnie dostępnych w sprzedaży.
DRUK
■ Idealnie nadaje się zarówno do druku UV jak i
sitodruku.

Zadruk cyfrowy

Oklejanie prawdziwym drewnem

Laminowanie HPL,
zamknięte listwą z ABS

Laminowanie folią dekoracyjną,
zamknięte profilem T z PCW

DEKOROWANIE OKŁADZIN
■ Laminowanie HPL- em
■ Laminowanie foliami dekoracyjnymi
■ Możliwe inne rodzaje pokrywania powierzchni
WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI
■ Profile z ABS/u (Standardowe profile w meblarstwie)
■ Profile z PCW
■ Samoprzylepne oklejki
Jeśli są Państwo zainteresowani, chętnie prześlemy
Państwu mailem wskazówki na temat obróbki płyt
KAPA® tech.

WYRÓŻNIENIE
KAPA® tech zdobyła nagrodę EDP
Award 2014 jako najlepsze, najsztywniejsze podłoże do druku!

Różne zastosowania z zakresu konstrukcji stoisk i mebli,
wyposażenia sklepów oraz dla transportu i przemysłu.

CECHY PRODUKTU
KAPA® tech
Grubość panelu

mm

5

10

15

Okładziny aluminiowe

mm

0.2

0.2

0.2

Materiał rdzenia
Waga panelu / Gramatura

Pianka-PUR
g/m2

1.620

1.940

2.280

Właściwości termiczne
Stały zakres temperatur
roboczych

°C

-30 bis +70

Krótko-terminowy zakres
temperatur roboczych

°C

+120

Przewodnictwo cieplne

W/mK

0.026

Współczynnik przewodnictwa
cieplnego U

W/m2K

3.61

2.13

1.51

kN cm2/m

1.700

7.500

17.000

Własciwości mechaniczne
Wytrzymałość
na zginanie [ExI]
Klasyfikacja Ogniowa

Przemysł stoczniowy

Przemysł stoczniowy / IMO Rezolucja
MSC.307(88)
FTP Code 2010
MED 118.396

(KAPA® tech z certyfikatem MED)
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Dalsze informacje o KAPA®tech dostepne są na żądanie.

3A Composites GmbH
Kiefernweg 10
49090 Osnabrück, Niemcy
www.display.3AComposites.com

PL

Poziom zagrożenia
HL 1-3 (R1) według
EN 45545-2:2013

KAPA®tech

Przemysł kolejowy
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B-s2, d0 według EN ISO 13501-1
„trudno-zapalny“
M1 według NF P 92-501
class 0 według BS 476 część 6 + 7
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