Arkusz danych technicznych

HDF Homadur

®

foliowane
Zastosowanie
Te płyty stosuje się m.in. w produkcji mebli, drzwi, w motoryzacji, w budowie stoisk targowych i do wykończenia
wnętrz jako:
ścianki mebli

nn ścianki

działowe

nn standardowe
nn osłony

drzwi wewnętrzne

wewnętrzne do samochodów

Produkt

Rodzaje klejów

Płyty foliowane HDF HOMADUR® to płyty HDF HOMADUR® pokryte
z jednej strony (opcjonalnie z dwóch) papierem, folią lub laminatem
CPL. Jakość powierzchni różnych rodzajów folii i papieru spełnia
różnorodne wymagania odnośnie odporności na zadrapania, ścieranie,
światło i plamy. Przy odpowiednim rodzaju folii płyty foliowane można
składać bezpośrednio na linii do oklejania.

nn klej mocznikowy
nn dyspersyjne kleje do folii na bazie PVAC

Zalety
nn możliwość oklejania folią finish, PP lub CPL
nn możliwość składania bezpośrednio na linii do oklejania

Wymiary
Szerokość: 650 – 1280 mm
Długość: 800 – 2600 mm
Grubość: 1,5–6,0 mm (inne grubości na życzenie)

Obróbka

(przy materiale powierzchni nadającym się do składania)
nn brak szczeliny w miejscu złożenia, co poprawia estetykę

Dalszą obróbkę można wykonać powszechnie dostępnymi maszynami
i narzędziami do obróbki drewna. Zawsze trzeba jednak przeprowadzić próby i kontrole własne.

Materiały powierzchni

Ekologia

nn folie finish

Ekologiczność laminowanych płyt HDF HOMADUR® rozpoczyna się od
zastosowania nieszkodliwych materiałów, takich jak drewno naturalne
oraz kleje o niskiej zawartości formaldehydu, a kończy na oszczędnym,
pionierskim pod kątem ekologii procesie produkcji.

(zadrukowany papier z lakierowaną powierzchnią)
gramatura: od 30 g / m²
nn folie gruntujące i dekoracyjne
(papier, jednolite kolory, nadruk, nielakierowane)
gramatura: 60–220 g / m²
nn folie PP
gramatura: ok. 93 g / m²
nn laminat CPL
(grubość maks. 0,3 mm)
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