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Sklolaminátové  desky

VETROPLAST  ®

Sklolaminát VETROPLAST je nejekonomičtějším průsvitným 

materiálem,  odolným  vůči  UV záření a povětrnosti. Materiál je 

tvořen skelným vláknem a tepelně tvrzeným polymerem 

(pryskyřice). Může být použit v rozmezí  teplot  –40°C až +140°C a 

je považován za materiál vyznačující se výjimečnými fyzikálně-

mechanickými vlastnostmi, výtečnou odolností vůči kroupám, 

nízkou hmotností a snadným zpracováním. Sklolaminát je vyráběn 

v široké škále barev,  tlouštěk  a  speciálních  úprav.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
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vynikající rozměrová stabilita

dobrá odolnost vůči 

chem. činidlům a UV záření

odolnost vůči povětrnosti 

použití v rozmezí teplot 

-40 až +140 °C

nízká hmotnost

snadná opracovatelnost

jednoduchá montáž 

vysoká odolnost vůči kroupám

propustnost světla 90%

VLASTNOSTI

WWW.TITAN-MULTIPLAST.CZ        SPECIALISTA   NA  PLASTY

ŘEZÁNÍ:

VRTÁNÍ:

 kotoučovou pilou

 pomocí běžných vrtáků 

bez změněného nábrusu, vrtaný 

otvor musí být o 3-5 mm větší 

než průměr použitého šroubu. 

Otvor pro šroub se musí vždy 

vrtat, ne prorazit.

ZPRACOVÁNÍ

DRUHY PROVEDENÍ

Síla (mm) Gramáž (kg / m2) Návin (m)

0,65 0,90 20, 30

0,85 1,20 20, 30

1,00 1,40 20, 30

1,50 2,10 20, 30

1,80 2,50 20, 30

2,00 2,80 20, 30
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Sklolamínát se používá ve stavebnictví k opláštění 
provětrávaných fasád, zastřešení, hydroizolací zdí 
(„podřezávání domu“) apod.  Dále se používá díky 
vynikajícím požárním vlastnostem v kombinaci s 
dutinkovými polykarbonátovými deskami  jako spodní 
vrstva výplní střešních světlíků nebo ochranná vrstva 
před chemickým atakem činidly, které nejsou s 
polykarbonátem kompatibilní. Materiál k hydroizolací 
zdí.

Gel-Coat chránící sklolaminát před vyčníváním konců  skelných vláken. Gel-Coat je pryskyřice z nenasyceného 
polyesteru.  Za normálních klimatických podmínek je Gel-Coat zvyšuje chemickou odolnost a životnost materiálu. 
Povrch sklolaminátu je lesklejší a průsvitnější.

Speciální úpravy

Standardní návin role: 20 m nebo 30 m 
Standardní výška role: 1,00 – 1,25 – 1,50 – 1,75 – 2,00 – 2,50 – 3,00 m

Požární charakteristiky

Sklolaminát má vysokou odolnost proti různým 
chemickým látkám. Přehled odolnosti Vám poskytneme 
na vyžádání.

Odolnost proti chemickým činitelům
Nová budova unikátní školky Nová Ruda 
v japonském stylu v Libereckých Vratislavicích. 

index šíření plamene
rychlost šíření plamene 

odkapávání hmot 

stupeň hořlavosti    

i= 0 mm/min ( Protokol o zkouškách šíření plamene dle ČSN 730863:1992 )
v=0 mm/min ( Protokol o zkouškách šíření plamene dle ČSN 730863:1992 ) 
hořící ani nehořící neodkapává ani neodpadává
( Protokol o zkouškách odkapávání hmot dle ČSN 730865:1987 )  
C3 – lehce hořlavá  (Protokol o zkouškách hořlavosti dle ČSN 73 0862:1990 )
reakce na oheň E (dle  ČSN EN 13501-1:2007)


