Technický list výrobku

Popis:
Grenagloss – MDF desky jednostranně nebo oboustranně zalisované speciálně navrstveným akrylátovým
lakem ve formě akrylátové folie s vysokým leskem tloušťky 2 mm, vhodné především pro aplikaci pouze
na svislé plochy interiérů

Použití:
Desky Grenagloss jsou určeny pro použití především pro svislé plochy ve vnitřních prostorech. Nikdy je
nepoužívejte přímo u zdrojů tepla jako jsou kamna, topná tělesa, varné desky, trouby sporáky apod.

Parametry:
Grenagloss Veneer

Typ

deska na bázi dřeva se zalisovaným
povrchem

Popis
Rozměr plochy desky (šířka x délka)
Tolerance hrubého formátu (šířka x délka)
Tloušťka desky - nosná deska
Tolerance tloušťky
Tolerance rovinnosti

mm

max. šířka 1300 mm, max. délka 2800 mm

mm

±2

mm

Od 3 do 50 mm

mm

deska tl.≤ 20 mm :
deska tl .> 20 mm :

± 0,3
+0,5/-0,3

mm/m

deska tl. < 15 mm :
deska tl. ≥ 15 mm :

-≤ ±2

Veškeré dýhy

Dekory
Stupeň lesku pod úhlem 60°
Provozní teplota
Tvrdost povrchu
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98M
4H

> 90%
> 80%
< 70 °C
< 70 °C
(ISO2039-2)
(ASTM D-3363)

Technický list výrobku
Skladování, manipulace a zpracování:
Skladovat v prostorách s teplotou nad 5 °C a relativní vlhkostí vzduchu do 65 %. Materiál musí být
chráněn proti přímému působení klimatických vlivů. Při stohování se doporučuje celoplošné podepření
desek paletou, případně dostatečně husté podložení prokladovými hranoly (rozestup ca 600 mm) tak,
aby nedocházelo k deformaci desek průhybem.
Podmínky pro přepravu:
- formát 1220(1300) x2440 – max. 2 palety na sobě
o paletu manipulovat vždy z max. rozestupem vidlí (min. 1200 mm)
o v případě manipulace palety podél je nutné použití vidlí délky min. 2000 mm
Zpracování desek se doporučuje provádět při teplotě 15-25 °C a relativní vlhkosti vzduchu do 60 %.
Bez adekvátní úpravy není vhodné použití materiálu v exteriéru a v prostředí s relativní vlhkostí
vzduchu nad 65 %. Při řešení instalace je nutné zamezit kondenzaci vodních par v a na povrchu
materiálu a vyloučit dlouhodobý přímý kontakt s vodou.
Opracování materiálu lze provádět běžnými dřevoobráběcími nástroji.

REACH
Výrobce Jan Ficek Dřevovýroba s.r.o., Chrudim, CZ a Grena a.s., Veselí nad Lužnicí, CZ prohlašuje, že
ve výše jmenovaném výrobku není obsažena látka ze seznamu nebezpečných látek SVHC (Substances
of Very High Concern), které zveřejnila Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) na svých
webových stránkách.

Prohlášení zdravotní nezávadnosti:
Výrobce Jan Ficek Dřevovýroba s.r.o., Chrudim, CZ a Grena a.s., Veselí nad Lužnicí, CZ prohlašuje, že
desky Grenagloss jsou předměty, což znamená, že jsou dle platného znění nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických
látek, ve znění nařízení Komise (ES) č. 987/2008 a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 vyjmuty z
povinnosti registrace a tím i povinnosti vystavování bezpečnostních listů.

Upozornění:
Folie s vysokým leskem a hlubokým matem jsou opatřeny ochranou fólií, kterou nikdy neodstraňujte
před dokončením všech prací.
Naši techničtí konzultanti jsou Vám kdykoliv připraveni odpovědět specifické dotazy a poradit v případě
aplikace výrobku dle Vašich potřeb. Údaje v tomto technickém listu spočívají na zkušenostech z praxe,
jakož i na vlastních pokusech a odpovídají našemu dnešnímu stavu vědomostí. Slouží jako informace a
neobsahují žádná ujištění o vlastnostech výrobku nebo jeho vhodnosti pro určité účely použití. Sami
vyzkoušejte, zda je náš produkt vhodný pro Vaše účely.
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