ALUMIINIUMKOMPOSIIT

WHAT IS SARAY Aluminium COMPOSITE PANEL (ACP)?
Saray ACP consists of a white-coloured low density polyethylene core bonded between
two Aluminium alloy sheets. Aluminium sheets can be coated with PVDF or Polyester
paint. Saray Composite Panels are mainly used for external cladding of buildings (building
facades), and for signage.
Saray Aluminium Composite Panels are very rigid and strong despite its light weight.
Aluminium sheets are painted in any kind of colour, in PVDF or Polyester coatings,
including a wide range of metallic and non-metallic colours as well as patterns that imitate
other materials, such as wood or marble.
Applications of Saray ACPs are not limited to external building cladding, but can also be
used in any form of cladding such as partitions, false ceilings etc. Aluminium Composite
Panels are also widely used within the signage industry as an alternative to heavier, more
expensive substrates.
Saray Aluminium ACPs are available in 3 mm, 4 mm and 6 mm thickness and all are easily
cut, bent, drilled and formed with standard hand / industrial tools depending on application.
SARAYBOND on alumiiniumkomposiitmaterjal, mis koosneb kahest kahelt
poolt polüetüleenkihiga kaetud alumiiniumlehtedest.
SARAYBOND on suur tugevus ja vastupidavus ilmastikutingimustele; esimene
tänu alumiiniumkihi komposiitstruktuurile, teine tänu PVDF kattele.
SARAYBOND komposiitpaneele kasutatakse peamiselt kõikvõimalike
hoonetüüpide, nii uute kui vanade, seinte välisviimistluseks.
OMADUSED
Kaal
Kerge kaal - 5 - 8kg/m2, mis vähendab komposiitpaneelide töötlemise aega,
samuti kergendab ja kiirendab paneelide montaaži objektidel. Tavalistest
metallpaneelidest 30-50% väiksema kaalu arvel vähendab komposiitplaat
koormust arhitektuursete rajatiste kandevelementidele.
Tulekindlus
Kõrgendatud tulekahju tekkevõimalusega kohtades kasutamiseks pakutakse
spetsiaalse tulekindlast materjalist täidisega komposiitpaneele.
Ilmastikukindlus
Garatii pinnakattele min 20 aastat. Vastupidav UV-kiirgusele, niiskuse ja
erinevate kemikaalide (soolade jne) toimele.
Töötlemislihtsus
Materjali on lihtne töödelda: Seda saab freesida, painutada erinevate nurkade
alla, valtsida, puurida, selle pinnale on kerge kanda trükki, värvi, lakki või
laminaati. Seejuures saab väljafreesitud paneelidele anda soovitud vormi mitte
ainult tööstuses vaid ka otse montaažikohal.
Löögikindlus
Koposiitplaat omab kõrget löögikindlust. Painutades lehtede väline kattekiht ei
murene. Paneelid ei deformeeru vähemalgi määral kasutamisel tuulistes või
päikeselistes tingimustes.
Ekspluateerimise lihtsus
Pärast mõneaastast kasutamist saab paneele lihtsalt puhastada neutraalsete
pesuvahendite ja veega.

Kasutamine:
on suurepärane dekoratiivmaterjal nii väljas kui sees kasutamiseks:
•
Uute majade viimistlus (ventileeritavad fassaadid) ja vanade
rekonstrueerimine
•
Hoonete rõdude, karniiside ja varikatuste vooderdis
•
Seinte ja lagede siseviimistlus
•
Tanklate, tunnelite ja sammaste vooderdis
•
Reklaamtahvlid, viidad ja näitusestendid
•
Erinevate ebastandardsete konstruktsioonide valmistamine.
Suur värvivalik:

