PVC PANELY „REGUL“

Základní materiál:
Konečný výrobek:
Rozměry:
Tloušťka:
Vhodné lepidlo:
Pevnost v tahu
Třída reakce na oheň

Polyvinylchlorid, plastický polymér, potažené offsetovým filmem
Vodě odolný materiál
Lehký PVC panel se vzorem
955 až 980 x 471 až 496 mm
0,41 – 0,48 m2
0,4 až 0,6 mm
Soudal na dřevo 67A nebo Transacryl, popř. jakékoliv montážní lepidlo
nejméně 39 MPa
C –s2, d0
Název produktu:
PVC PANELY REGUL
Specifické vlastnosti
PVC fólie je odolná vůči UV záření.
Oblasti použití:
Dekorativní stěnové panely z PVC pro použití v interiéru.
PVC panely mohou být použity v koupelnách a toaletách a jsou ideální do garáží.
Panely jsou odolné vůči vlhkosti a omyvatelné.
Panely "Pictures" jsou ideální do do kuchyní mezi kuch. linku a nábytek, kde se
používají místo obkladu.
Výrobní řada
Panely:
Panely série "Budget" min. tloušťka 0,3mm
Panely série „Standard“ min. tloušťka 0,4mm
Panely série „Standard + Fnishing“ min. tloušťka 0,4mm (dekorativní vzory)
Panely série „Square“ min. tloušťka 0,4mm
Panely série „PREMIUM“ min. tloušťka 0,6mm
Panely série „Pictures“ min. tloušťka 0,6mm
Panely série „Frieze“ min. tloušťka 0,4mm
Okrajové – ukončovací lišty:
Víceúčelové okrajové lišty se vyrábějí v 3 standardních rozměrech a jsou v 6
barvách

NMC si vyhrazuje právo aktualizovat produktovou řadu nebo její technické
vlastnosti dle nejnovější technologie kdykoliv a bez předchozího oznámení.
Všechny uváděné informace odpovídají našim nejlepším poznatkům. Pokud máte
jakékoliv dotazy k technickým detailům, kontaktujte prosím informační službu
firmy NMC. Jakákoliv dílčí reprodukce nebo přetisk vyžadují náš výslovný souhlas.
Odpovědný vydavatel: NMC sa, Gert-Noel-Strasse, B-4731-Eynatten

Pro další informace kontaktujte prosím
příslušnou pobočku ve Vaší zemi.
Navštivte stránky www.nmc-czech.cz

Rozměry panelů a okrajových lišt
Panely:
"Budget", „Standard“, „Standard + Finishing“ : 957 mm x 480 mm.
"Square" : 647 mm x 647 mm.
„Basic“ : 980 mm x 640 mm.
„Pictures“: 2766 mm x 645 mm, 3 panely ze uvedené série mají rozměr
922 mm x 645 mm
„Frieze“ : 955 mm x 145 mm
Okrajové – finální lišty:
délka 900 mm
Balení produktů
Panely
"Standard" a "Standard + Finishing" jsou baleny 30 ks/bal. Hmotnost jednoho
balení je 8,20 kg.
"Budget" jsou baleny 30 ks/bal. Hmotnost jednoho balení je 6,3 kg.
"Square" jsou baleny 30 ks/bal. Hmotnost jednoho balení je 7,2 kg
"Premium" jsou baleny 10 ks/bal. Hmotnost jednoho balení je 5,3 kg
"Picture " jsou baleny 1 ks/bal. + ukončovací lišta. Hmotnost jednoho
setu je 2,2 kg.
"Frieze" jsou baleny 30 ks/bal. Hmotnost na balení 2,5 kg.
Ukončovací okrajové lišty : 30ks/bal Hmotnost balení je 0,5 kg.
Podmínky montáže a skladování
PVC panely Regul musí být skladovány na suchém místě. Doporučená skladovací
teplota od 0 ° C do +35 ° C s relativní vlhkostí 30% až 70%.
Pro dosažení optimálního výsledku by měli být panely instalovány při pokojové
teplotě. Montáž PVC panelů může být provedena na omítnutých, betonových,
cihelných, dřevěných, sádrokartonových stěnách. Povrch stěny musí být suchý,
zbavený prachu a nečistot. Montáž na mokrém povrchu stěny (čerstvé omítky)
je třeba vyloučit. Stěny nemusí být dokonale rovné. Panely pokrývají drobné
nerovnosti stěn. Před montáží panelů, je třeba povrch stěny ošetřit penetračním
nátěrem.
V případě, že se výrobek bude aplikovat na jiné povrchy, obraťte se na naše
technické oddělení.
Před aplikací panelů čtete pozorně návod k instalaci.
Vhodné lepidla:
Soudal na dřevo 67A nebo Transacryl, popř. jakékoliv montážní lepidlo

Speciální instrukce. Upozornění
Při vysokých teplotách nebo prudkém poklesu teploty v místnosti mohou panely
mírně měnit základní celkové rozměry (na 1bm ≈ 1,5 mm). Je to zcela běžný jev
u PVC nespadá pod reklamace. Při montáži panelů "PICTURES" do kuchyně je
nezbytné dodržovat technické normy při práci v blízkosti topných prvků. Mezi
zdrojem tepla a panelem by měla být vzdálenost alespoň 15 cm.
Další technické údaje jsou uvedeny ve prohlášení o vlastnostech podle přílohy III
směrnice nařízení č. 305/20111 změněné delegovanými komisemi
(EU) č. 574/2017 č. 009-2017 / 08. Harmonizované technické specifikace EN
13245-2: 2008.

NMC si vyhrazuje právo aktualizovat produktovou řadu nebo její technické
vlastnosti dle nejnovější technologie kdykoliv a bez předchozího oznámení.
Všechny uváděné informace odpovídají našim nejlepším poznatkům. Pokud máte
jakékoliv dotazy k technickým detailům, kontaktujte prosím informační službu
firmy NMC. Jakákoliv dílčí reprodukce nebo přetisk vyžadují náš výslovný souhlas.
Odpovědný vydavatel: NMC sa, Gert-Noel-Strasse, B-4731-Eynatten

Pro další informace kontaktujte prosím
příslušnou pobočku ve Vaší zemi.
Navštivte stránky www.nmc-czech.cz

Typy panelů dle vzorů:
Vzory cihly, kámen:

Vzory mozaiky:

Jiné vzory:

Vzory mozaiky panel čtverec:

NMC si vyhrazuje právo aktualizovat produktovou řadu nebo její technické
vlastnosti dle nejnovější technologie kdykoliv a bez předchozího oznámení.
Všechny uváděné informace odpovídají našim nejlepším poznatkům. Pokud máte
jakékoliv dotazy k technickým detailům, kontaktujte prosím informační službu
firmy NMC. Jakákoliv dílčí reprodukce nebo přetisk vyžadují náš výslovný souhlas.
Odpovědný vydavatel: NMC sa, Gert-Noel-Strasse, B-4731-Eynatten

Pro další informace kontaktujte prosím
příslušnou pobočku ve Vaší zemi.
Navštivte stránky www.nmc-czech.cz

Typy panelů PANO – „PICTURES“ do kuchyní

NMC si vyhrazuje právo aktualizovat produktovou řadu nebo její technické
vlastnosti dle nejnovější technologie kdykoliv a bez předchozího oznámení.
Všechny uváděné informace odpovídají našim nejlepším poznatkům. Pokud máte
jakékoliv dotazy k technickým detailům, kontaktujte prosím informační službu
firmy NMC. Jakákoliv dílčí reprodukce nebo přetisk vyžadují náš výslovný souhlas.
Odpovědný vydavatel: NMC sa, Gert-Noel-Strasse, B-4731-Eynatten

Pro další informace kontaktujte prosím
příslušnou pobočku ve Vaší zemi.
Navštivte stránky www.nmc-czech.cz

