
zaSTOSOwaNie
Te płyty stosowane są w produkcji drzwi  
o następującym zastosowaniu:

 n standardowe drzwi wewnętrzne

ParaMeTry OBróBKiParaMeTry OBróBKi
Temperatura obróbki:  maks. 110 °C
Właściwy nacisk:  maks. 2,5 kg / cm2

Czas nacisku:  maks. 3 minuty

PrzeCHOwywaNiePrzeCHOwywaNie
Gruntowane płyty drzwiowe należy przechowywać w zamkniętych 
pomieszczeniach o dobrej wentylacji i odpowiedniej temperaturze.

eKOlOgiaeKOlOgia
ekologiczność płyt drzwiowych HDF HOMaDUr® rozpoczyna się od 
zastosowania nieszkodliwych materiałów, takich jak drewno naturalne 
oraz kleje o niskiej zawartości formaldehydu, a kończy na oszczęd-
nym, pionierskim pod kątem ekologii procesie produkcji. Lakierowanie 
odbywa się w sposób przyjazny dla środowiska i wyłącznie wodnymi 
lakierami dyspersyjnymi.

UwaGaUwaGa
Pozostałe informacje można znaleźć w specyfikacji „Ogólne dane 
techniczne HDF HOMaDUr®”. Przedstawione powyżej dane są 
zgodne z naszą najlepszą wiedzą, nie wynika z nich jednak żadne 
zobowiązanie.

PROdUKtPROdUKt
Płyty gruntowane HDF HOMaDUr® są specjalnie lakierowanymi 
płytami HDF HOMaDUr®, które po sprasowaniu z innymi elementami 
idealnie nadają się na przykład na skrzydło drzwi i mogą być pokrywa-
ne różnymi lakierami.

zaLeTyzaLeTy
 n możliwość lakierowania końcowego różnymi lakierami
 n wyjątkowo jednolita powierzchnia
 n dostępność w standardowych kolorach: białym i beżowym

dane technicznedane techniczne
Płyty gruntowane HDF HOMaDUr® są poddawane kontrolom zgodnie 
z normą DiN eN 622 część 1 i 5 i przy dostawie wykazują następujące 
parametry:
Grubość:   1,5 – 6,0 mm
Wymiary:   przycinane na wymiar
Gęstość objętościowa płyty HDF: 870 ± 30 kg/m3

Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne: ≥ 1,1 N/mm2

przy wilgotności resztkowej:   5 ± 1 %
Tolerancja grubości:   ± 0,15 mm

OBRóBKaOBRóBKa
w przypadku procesów prasowania z płytami komórkowymi należy 
dopasować siłę nacisku do powierzchni ramy. Lakierowanie końcowe 
może zostać wykonane wszystkimi powszechnie dostępnymi systema-
mi lakierniczymi po wygładzeniu zagruntowanych płyt drzwiowych za 
pomocą taśmy szlifierskiej. Należy przy tym uważać, aby nie przeszli-
fować płyty aż do podkładu. Najpierw należy we własnym zakresie 
wykonać lakierowanie próbne z kontrolą przyczepności lakieru. 

Dział SPrzeDaży w POLSCe
Telefon +48 94 3100571
info@homanit.pl · www.homanit.pl

Dział sprzeDaży
HOMaNiT GmbH & Co. KG
postfach 1253 · 37402 Herzberg am Harz, Niemcy
Telefon +49 5521 84-0 · Faks + 49 5521 84-269
info@homanit.de · www.homanit.de
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hdF hOMadUR® 

gruntowane płyty drzwiowe


