
AM-Clad 2.5mm
Υψηλής ποιότητας, Αντιμικροβιακό
Σύστημα Επένδυσης

Το σύστημα αντιμικροβιακής επένδυσης AM-Clad 2.5mm είναι η 

ιδανική λύση επένδυσης τοίχων για χώρους με υψηλή ανάγκη 

αντιμικροβιακής προστασίας και υγιεινής, όπως ιατρικές 

εγκαταστάσεις, εργαστήρια, χώρους παραγωγής και επεξεργασίας 

τροφίμων.

Οι αντιμικροβιακές ιδιότητες προστίθενται κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής του υλικού. Τα μικροσκοπικά σωματίδια ιόντων αργύρου 

προσφέρουν εξαιρετική απόδοση στην αποστείρωση.Τα δραστικά 

συστατικά δεν περιέχουν τοξίνες και εμποδίζουν την ανάπτυξη 

βακτηρίων, μούχλας και ιών - συμπεριλαμβανομένων MRSA και 

μολυσματικών τροφίμων.

Πληρεί άριστα τις απαιτήσεις υγιεινής του Ηνωμένου Βασιλείου και της 

Ε.Ε., είναι βραδύκαυστο κατηγορίας Class 1 και μπορεί να γίνει 

κατηγορίας Class 0 όταν τοποθετείται πάνω σε άκαυστη επιφάνεια.

Το σύστημα αντιμικροβιακής επένδυσης AM-Clad 2.5mm έχει 

εφαρμοστεί σε πληθώρα έργων τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην 

Ευρώπη. Διατίθεται σε 4 χρώματα και προσφέρει εξαιρετική υγιεινή 

σύμφωνη με τα ευρωπαϊκά  πρότυπα σε πολλούς τομείς, όπως 

νοσοκομεία, ιατρικές εγκαταστάσεις, φαρμακεία, εκπαιδευτήρια, 

αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους παραγωγής και επεξεργασίας 

τροφίμων, εργοστάσια, χώρους Ho.Re.Ca. και κέντρα αναψυχής.  

Η επιφάνεια της αντιμικροβιακής επένδυσης AM-Clad 2,5 mm είναι 

ιδιαίτερα ανθεκτική σε χημικές ουσίες και μικρόβια. Καθιστά τον 

καθαρισμό γρήγορο και εύκολο, αποτρέποντας τα βακτήρια και τους ιούς 

από την επα-ανάπτυξή τους στην επιφάνεια.

AM-Clad 2.5mm Αντιμικροβιακό Σύστημα Επένδυσης Τοίχου

www.eltop.gr

Κατάλληλο για:

νοσοκομεία, χειρουργεία, 

κέντρα φροντίδας, νεκροτομεία, 

εργαστήρια, αποστειρωμένα 

εργοστάσια παραγωγής, 

φαρμακεία, καταστήματα 

ψύξης, χώρους παρασκευής 

τροφίμων και ποτών, κουζίνες, 

εστιατόρια, εκπαιδευτήρια, 

υγροί χώροι ψυχαγωγικών 

κέντρων, χώροι φύλαξης.

Αποτρέπει και αναστέλλει:

MRSA, Staphylococcus Aureus, 

Listeria Monocytogenes, 

Aspergillus Niger, Ligionella 

Peumophila, Streptococcus 

Fecalis, Salmonella Typhimurium, 

Clostridium Difficile, VRE, 

Klebsiella Pneumonia



Aντιμικροβιακό φύλλο PVCu

Περιγραφή - Τεχνικά Στοιχεία

Απόδοση: Αποδεδειγμένο να σκοτώνει βακτήρια και να 

αναστέλλει την ανάπτυξη παθογόνων 

Φινιρίσματα: Smooth satin

Διαστάσεις: 2438 x 1220 x 2.5 mm

2744 x 1220 x 2.5 mm

3048 x 1220 x 2.5 mm

Ιδιότητες Μέθοδος* Συνθήκες Μον. Μέτρησης Τιμή

Τεχνικά Στοιχεία

D-792

D-648

C-177

D-696

D-785

D-638

D-638

D-638

D-638

D-638

D-790

D-790

ISO 6603/1 E50

Πυκνότητα

Heat deflection temperature (HDT)

Service temperature

Θερμική αγωγιμότητα

Συντελ. γραμμικής θερμικής διαστολής

Σκληρότητα Rockwell

Αντοχή εφελκυσμού στην απόδοση

Αντοχή εφελκυσμού στο σπάσιμο

Επιμήκυνση στην απόδοση

Επιμήκυνση κατά τη θραύση

Συντελεστής εφελκυσμού ελαστικότητας

Δύναμη κάμψης

Μέτρο κάμψεως

Μείωση βάρους αντίκτυπου

Load: 1.82MPa

10mm/min

10mm/min

10mm/min

10mm/min

1mm/min

1.3mm/min

1.3mm/min

3mm sheet

3g/cm
oC
oC

W/m K
ocm/cm C

R Scale

Mpa

Mpa

%

%

Mpa

Mpa

Mpa

J

1.4

65-68

-10 έως +50

0.15
56.7 x 10-5

97R

50

45

3

>80

2,900

80

2,700

95

Βάρος:
23.5 kg/m

Θερμοκρασία περιβάλλοντος: o o-10 C έως +60 C

Το φύλλο AM-Clad είναι διαθέσιμο σε White, Ivory, Pastel Green, 

Pastel Blue, Grey και Titanium. Ειδικά χρώματα διαθέσιμα κατόπιν 

ζήτησης με ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας.

Χρώματα

Τα φύλλα μπορούν να κοπούν σε οποιοδήποτε μέγεθος 

χρησιμοποιώντας εργαλεία χειρός. Το προστατευτικό φιλμ σε κάθε 

φύλλο  πρέπει να παραμένει στη θέση του μέχρι να ξεκινήσει η 

τοποθέτηση. Χρησιμοποιήστε αργές ταχύτητες διάτρησης για να 

διαπεράσετε το φύλλο.

Κοπή και διάτρηση

Κανονικός καθαρισμός χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί και ένα 

κατάλληλα αραιωμένο ήπιο απορρυπαντικό είναι το μόνο που 

απαιτείται συνήθως. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή συρμάτινα 

υλικά. Μην καθαρίζετε πάνω από 60 ° C.

Καθαρισμός

Το αντιμικροβιακό φύλλο AM-Clad αντέχει σε χώρους με μέγιστη 

θερμοκρασία 60° C. Για υψηλότερες θερμοκρασίες (π.χ. περιοχές 

ανοιχτής φλόγας και φούρνου σε κουζίνες) προτείνουμε πάνελ από 

ανοξείδωτο χάλυβα.

Θερμοκρασία

Αρμοί
Οι ενώσεις των φύλλων μπορούν να καλυφθούν με:

- Προφίλ από PVCu “H”

- Προφίλ αλουμινίου για χώρους υψηλής κυκλοφορίας όπου οι 

συγκρούσεις είναι πιο πιθανές.

- Με κενό μεταξύ των φύλλων το οποίο σφραγίζεται με σιλικόνη σε 

χρώμα αντίστοιχο του φύλλου κάθε φορά.

Γωνίες
Τ α  α ν τ ι μ ι κ ρ ο β ι α κ ά  φ ύ λ λ α  A M - C l a d  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  ε ί ν α ι 

θερμοδιαμορφωμένα επιτόπου, εξασφαλίζοντας επαγγελματικό 

φινίρισμα και ελαχιστοποιώντας τις ακμές των άκρων γύρω από τις 

γωνίες, τα παράθυρα και τις πόρτες. Οι εξωτερικές γωνίες σε 

περιοχές υψηλής κυκλοφορίας μπορούν επίσης να είναι επενδυμένες 

με ανθεκτικά γωνιακά προστατευτικά. Η θερμοδιαμόρφωση απαιτεί 
ο οθερμοκρασίες μεταξύ 130 C και 170 C.

Το αντιμικροβιακό φύλλο AM-Clad είναι 

αυτοσβενόμενο  και συμμορφώνεται με 

τα πιο απαιτητικά διεθνή πρότυπα 

πυραντίστασης που ορίζονται για τα 

πλαστικά, όπως φαίνεται στον πίνακα:

Ευφλεκτότητα
Πρότυπα Ταξινόμηση

ΕΝ 13501

DIN 4102

BS 476/7

NSP 92501,5

ASTM E 84

B, s3, d0

B-1

Class 0

M-1

Class A

White Ivory Pastel Green

Pastel Blue Grey Titanium

www.eltop.gr



AM-Guard 2mm Αντιμικροβιακό Σύστημα Προστασίας Τοίχου

Το σύστημα αντιμικροβιακής επένδυσης AM-Guard 2mm είναι η ιδανική 

λύση επένδυσης τοίχου για χώρους με υψηλή ανάγκη αντιμικροβιακής 

προστασίας και υγιεινής, όπως ιατρικές εγκαταστάσες, εργαστήρια, 

χώρους παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων. 

Η αντιμικροβιακή επιφάνεια προστασίας τοίχου AM-Guard σκοτώνει 

δραστικά τα μικρόβια, είναι ανθεκτική στις γρατσουνιές και αντέχει 

στον συχνό καθαρισμό.

Οι αντιμικροβιακές ιδιότητες προστίθενται κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής του υλικού. Τα μικροσκοπικά σωματίδια ιόντων αργύρου 

προσφέρουν εξαιρετική απόδοση στην αποστείρωση.Τα δραστικά 

συστατικά δεν περιέχουν τοξίνες και εμποδίζουν την ανάπτυξη βακτηρίων, 

μούχλας και ιών - συμπεριλαμβανομένων MRSA και μολυσματικών τροφίμων.

Η επιφάνεια του AM-Guard είναι έως και 20 φορές πιο ανθεκτική στις 

γρατσουνιές από τα πάνελ PVC και τα μικρόβια δεν μπορούν να αναπτυχθούν. 

Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να αντέχει σε  τριβή, κρούση και χάραξη σε 

σημεία στα οποία αναπτύσσονται εύκολα τα μικρόβια όπως είναι τα 

περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης.

Η επιφάνεια είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στις χημικές ουσίες. Αυτό σημαίνει 

ότι ο καθαρισμός είναι γρήγορος και εύκολος και τα ίχνη βακτηρίων και ιών 

δεν μπορούν να επανα-αναπτυχθούν. Πληρεί τις απαιτήσεις υγιεινής του 

Ηνωμένου Βασιλείου και της Ε.Ε., είναι βραδύκαυστο κατηγορίας Class 1 και 

μπορεί να γίνει κατηγορίας Class 0 όταν τοποθετείται πάνω σε άκαυστη 

επιφάνεια.

Το σύστημα αντιμικροβιακής επένδυσης AM-Guard 2mm έχει εφαρμοστεί σε 

πληθώρα έργων τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Ευρώπη. 

Διατίθεται σε 9 χρώματα και προσφέρει εξαιρετική υγιεινή και προστασία 

τοίχου σε πολλούς τομείς, όπως υγειονομική περίθαλψη, χώρους παρασκευής 

και πώλησης φαρμάκων, επεξεργασίας τροφίμων και ποτών, κουζίνες 

εστιατορίων, κέντρα αναψυχής, εκπαιδευτήρια, εγκαταστάσεις φύλαξης, 

κ.α.  

www.eltop.gr

Κατάλληλο για:

νοσοκομεία, χειρουργεία, 

κέντρα φροντίδας, νεκροτομεία, 

εργαστήρια, αποστειρωμένα 

εργοστάσια παραγωγής, 

φαρμακεία, καταστήματα 

ψύξης, χώρους παρασκευής 

τροφίμων και ποτών, κουζίνες, 

εστιατόρια, εκπαιδευτήρια, 

υγροί χώροι ψυχαγωγικών 

κέντρων, χώροι φύλαξης.

Αποτρέπει και αναστέλλει:

MRSA, Staphylococcus Aureus, 

Listeria Monocytogenes, 

Aspergillus Niger, Ligionella 

Peumophila, Streptococcus 

Fecalis, Salmonella Typhimurium, 

Clostridium Difficile, VRE, 

Klebsiella Pneumonia



Φύλλα:

2438 x 1220 x 2 mm

2744 x 1220 x 2 mm

3048 x 1220 x 2 mm

Το φύλλο AM-Guard είναι διαθέσιμο σε White, Off White, Light Grey, 

Ivory, Sand, Ocean Blue, Grape (green), Red, Black.

Χρώματα

Λωρίδες:

3048 x 300 x 2 mm

Γωνίες:

3048 x 75 x 75 mm

Αντιμικροβιακό φύλλο για Προστασία Τοίχων

Περιγραφή - Τεχνικά Στοιχεία

Απόδοση: Αποδεδειγμένο να σκοτώνει βακτήρια και να 

αναστέλλει την ανάπτυξη παθογόνων 

Φινιρίσματα: Επιφάνεια Anti-Scratch

Διαστάσεις:

Τα φύλλα μπορούν να κοπούν σε οποιοδήποτε μέγεθος 

χρησιμοποιώντας εργαλεία χειρός. Το προστατευτικό φιλμ σε κάθε 

φύλλο  πρέπει να παραμένει στη θέση του μέχρι να ξεκινήσει η 

τοποθέτηση. Χρησιμοποιήστε αργές ταχύτητες διάτρησης για να 

διαπεράσετε το φύλλο.

Κοπή και διάτρηση

Κανονικός καθαρισμός χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί και ένα 

κατάλληλα αραιωμένο ήπιο απορρυπαντικό είναι το μόνο που 

απαιτείται συνήθως. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή συρμάτινα 

υλικά. Μην καθαρίζετε πάνω από 60 ° C.

Καθαρισμός

Το φύλλο AM-Guard 2mm αντέχει σε χώρους με μέγιστη θερμοκρασία 

60 ° C. Για υψηλότερες θερμοκρασίες (π.χ. περιοχές ανοιχτής φλόγας 

και φούρνου σε κουζίνες) προτείνουμε πάνελ από ανοξείδωτο 

χάλυβα.

Θερμοκρασία

Το αντιμικροβιακό φύλλο AM-Guard 

2mm  ε ίναι  αυτοσβενόμενο   και 

συμμορφώνεται με τα πιο απαιτητικά 

διεθνή πρότυπα πυραντίστασης που 

ορίζονται για τα πλαστικά, όπως 

φαίνεται στον πίνακα:

Ευφλεκτότητα
Πρότυπα Ταξινόμηση

ΕΝ 13501

DIN 4102

BS 476/7

NSP 92501,5

ASTM E 84

B, s3, d0

B-1

Class 0

M-1

Class A

Αρμοί
Τα αντιμικροβιακά φύλλα AM-Guard 2mm τοποθετούνται 

χρησιμοποιώντας αρμούς. Το κενό μεταξύ των κατακόρυφων άκρων 

των φύλλων κατά τη σύνδεση τους στον τοίχο γεμίζεται και 

σφραγίζεται με ειδική σιλικόνη σε χρώμα αντίστοιχο του φύλλου 

κάθε φορά.

Γωνίες
Μία πλήρη γκάμα γωνιών AM-Guard 75mm παρέχει ισχυρή προστασία 

στις γωνίες σε χώρους όπου απαιτείται. Τα φύλλα AM-Guard 

μπορούν να κατασκευαστούν εξειδικευμένα με θερμοδιαμόρφωση για 

να παρέχουν τέλειο φινίρισμα και να ελαχιστοποιούν τους αρμούς 

γύρω από τις γωνίες. Η θερμοδιαμόρφωση απαιτεί θερμοκρασίες μετ
ο οαξύ 130 C και 170 C.

White Off White Light Grey

Ivory Sand Ocean Blue

Grape (green) Red Black

www.eltop.gr

Ιδιότητες Μέθοδος* Συνθήκες Μον. Μέτρησης Τιμή

Τεχνικά Στοιχεία

D-792

D-648

C-177

D-696

D-785

D-638

D-638

D-638

D-638

D-638

D-790

D-790

ISO 6603/1 E50

Πυκνότητα

Heat deflection temperature (HDT)

Service temperature

Θερμική αγωγιμότητα

Συντελ. γραμμικής θερμικής διαστολής

Σκληρότητα Rockwell

Αντοχή εφελκυσμού στην απόδοση

Αντοχή εφελκυσμού στο σπάσιμο

Επιμήκυνση στην απόδοση

Επιμήκυνση κατά τη θραύση

Συντελεστής εφελκυσμού ελαστικότητας

Δύναμη κάμψης

Μέτρο κάμψεως

Μείωση βάρους αντίκτυπου

Load: 1.82MPa

10mm/min

10mm/min

10mm/min

10mm/min

1mm/min

1.3mm/min

1.3mm/min

3mm sheet

3g/cm
oC
oC

W/m K
ocm/cm C

R Scale

Mpa

Mpa

%

%

Mpa

Mpa

Mpa

J

1.4

65-68

-10 έως +50

0.15
56.7 x 10-5

97R

50

45

3

>80

2,900

80

2,700

95



AM-Clad Hygienic 2.5mm Υψηλής Ποιότητας σύστημα επένδυσης τοίχου

Το  σύστημα υγιεινής επένδυσης τοίχου AM-Clad Hygienic 2.5mm  ε

ίναι η ιδανική λύση επένδυσης με εφαρμογή σε πολλούς τομείς όπως η 

βιομηχανία, η υγειονομική περίθαλψη, η παρασκευή τροφίμων, το 

λιανεμπόριο, η εκπαίδευση και ο εμπoρικός τομέας.

Είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας PVC, είναι οικονομικά 

αποδοτικό και ευέλικτο. Το AM-Clad Hygienic είναι κατάλληλο για τους 

περισσότερους χώρους όπου απαιτείται η χρήση επένδυσης τοίχου σε 

περιβάλλοντα με ανάγκες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Είναι μη 

τοξικό και πληρεί αυστηρά όλα τα πρότυπα υγιεινής όπου απαιτούνται.

Τα πάνελ είναι κατασκευασμένα ώστε να αντέχουν στην υπεριώδη 

ακτινοβολία και στον αποχρωματισμό. Προσφέρουν υψηλά επίπεδα 

ηλεκτρικής και θερμικής μόνωσης.

Πληρεί άριστα τις απαιτήσεις υγιεινής του Ηνωμένου Βασιλείου, Η.Π.Α 

και της Ε.Ε., είναι βραδύκαυστο κατηγορίας Class 1 και μπορεί να γίνει 

κατηγορίας Class 0 όταν τοποθετείται πάνω σε άκαυστη επιφάνεια.

Μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια με τιες 

κατάλληλες κόλλες, καθώς επίσης μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από 

κεραμικά πλάκιδια, τούβλο, γυψοσανίδες, χωρίσματα.

Το AM-Clad Hygienic έχει χιλιάδες επιτυχημένες εφαρμογές σε ηγετικές 

εταιρείες όπως η Coca-Cola, Nestle, Britvic Britvic, Walkers Crisps και 

εστιατόρια McDonald's.

Κατάλληλο για:

κουζίνες εστιατορίων, χώρους 

επεξεργασίας τροφίμων 

τροφίμων και ποτών, μετρητές 

φαγητών, σχολικές καντίνες, 

αποδυτήρια, τουαλέτες, 

διάδρομοι, εργοστάσια 

παραγωγής, γραφεία, αθλητικοί 

σύλλογοι, κέντρα αναψυχής, 

ξενοδοχεία,εργαστήρια, 

φαρμακεία, χειρουργεία, κέντρα 

φροντίδας και νεκροτομεία.

Αποτρέπει και αναστέλλει:

MRSA, Staphylococcus Aureus, 

Listeria Monocytogenes, 

Aspergillus Niger, Ligionella 

Peumophila, Streptococcus 

Fecalis, Salmonella Typhimurium, 

Clostridium Difficile, VRE, 

Klebsiella Pneumonia

www.eltop.gr



Φύλλο PVCu για Τοίχους

Περιγραφή - Τεχνικά Στοιχεία

Απόδοση: Ασφαλές για χώρους επεξεργασίας τροφίμων και 

στην υπεριώδη ακτινοβολία.

Φινιρίσματα: Smooth satin

Διαστάσεις: 2438 x 1220 x 2.5 mm

2744 x 1220 x 2.5 mm

3000 x 1220 x 2.5 mm

Τα φύλλα μπορούν να κοπούν σε οποιοδήποτε μέγεθος 

χρησιμοποιώντας εργαλεία χειρός. Το προστατευτικό φιλμ σε κάθε 

φύλλο  πρέπει να παραμένει στη θέση του μέχρι να ξεκινήσει η 

τοποθέτηση. Χρησιμοποιήστε αργές ταχύτητες διάτρησης για να 

διαπεράσετε το φύλλο.

Κοπή και διάτρηση

Κανονικός καθαρισμός χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί και ένα 

κατάλληλα αραιωμένο ήπιο απορρυπαντικό είναι το μόνο που 

απαιτείται συνήθως. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή συρμάτινα 

υλικά. Μην καθαρίζετε πάνω από 60 ° C.

Καθαρισμός

Το φύλλο AM-Clad Hygienic αντέχει σε χώρους με μέγιστη 

θερμοκρασία 60 ° C. Για υψηλότερες θερμοκρασίες (π.χ. περιοχές 

ανοιχτής φλόγας και φούρνου σε κουζίνες) προτείνουμε πάνελ από 

ανοξείδωτο χάλυβα.

Θερμοκρασία

Το αντιμικροβιακό φύλλο AM-Clad είναι 

αυτοσβενόμενο  και συμμορφώνεται με 

τα πιο απαιτητικά διεθνή πρότυπα 

πυραντίστασης που ορίζονται για τα 

πλαστικά, όπως φαίνεται στον πίνακα:

Ευφλεκτότητα
Πρότυπα Ταξινόμηση

ΕΝ 13501

DIN 4102

BS 476/7

NSP 92501,5

ASTM E 84

B, s3, d0

B-1

Class 0

M-1

Class A

Υψηλή αντοχή  σε  ανόργανα οξέα,  αλκάλια ,  διαλύματα 

επιμετάλλωσης, χημικές ουσίες χαρτιού, διαλύματα αποσκωρίωσης, 

ανόργανα διαλύματα και αναθυμιάσεις. Καλή αντοχή σε αλκοόλες, 

αλειφατικούς υδρογονάνθρακες, γλυκόλες, αμίνες, φαινόλες. Δεν 

συνιστάται η επαφή με κετόνες, χλωριωμένους διαλύτες, 

αρωματικούς υδρογονάνθρακες, μερικούς εστέρες και αιθέρες.

Χημική Αντοχή

Τα φύλλα τοποθετούνται απευθείας στο ξηρό υπόστρωμα  

χρησιμοποιώντας ειδικές κόλλες.

Πρετοιμασία Τοποθέτησης

Αρμοί
Οι ενώσεις των φύλλων μπορούν να καλυφθούν με:

- Προφίλ από PVCu “H”

- Προφίλ αλουμινίου για χώρους υψηλής κυκλοφορίας όπου οι 

συγκρούσεις είναι πιο πιθανές.

- Με κενό μεταξύ των φύλλων το οποίο σφραγίζεται με σιλικόνη σε 

χρώμα αντίστοιχο του φύλλου κάθε φορά.

Γωνίες
Τα φύλλα AM-Clad Hygienic μπορούν να θερμοδιαμορφώνονται 

επιτόπου, εξασφαλίζοντας επαγγελματικό φινίρισμα και 

ελαχιστοποιώντας τους αρμούς γύρω από τις γωνίες, τα παράθυρα 

και τις πόρτες. 

Οι εξωτερικές γωνίες σε περιοχές υψηλής κυκλοφορίας μπορούν 

White

Βάρος:
23.5 kg/m

Θερμοκρασία περιβάλλοντος: o o-10 C έως +60 C

Χρώματα

Off White Ivory Pastel Blue Pastel Green Avocado Apple Green Aqua Turquoise Teal Blue

Canary Yellow Tangerine Chilli Red Red Pink Purple Plum Pastel Grey McDonald’s 
Grey

Titanium Black

www.eltop.gr

Ιδιότητες Μέθοδος* Συνθήκες Μον. Μέτρησης Τιμή

Τεχνικά Στοιχεία

D-792

D-648

C-177

D-696

D-785

D-638

D-638

D-638

D-638

D-638

D-790

D-790

ISO 6603/1 E50

Πυκνότητα

Heat deflection temperature (HDT)

Service temperature

Θερμική αγωγιμότητα

Συντελ. γραμμικής θερμικής διαστολής

Σκληρότητα Rockwell

Αντοχή εφελκυσμού στην απόδοση

Αντοχή εφελκυσμού στο σπάσιμο

Επιμήκυνση στην απόδοση

Επιμήκυνση κατά τη θραύση

Συντελεστής εφελκυσμού ελαστικότητας

Δύναμη κάμψης

Μέτρο κάμψεως

Μείωση βάρους αντίκτυπου

Load: 1.82MPa

10mm/min

10mm/min

10mm/min

10mm/min

1mm/min

1.3mm/min

1.3mm/min

3mm sheet

3g/cm
oC
oC

W/m K
ocm/cm C

R Scale

Mpa

Mpa

%

%

Mpa

Mpa

Mpa

J

1.4

65-68

-10 έως +50

0.15
56.7 x 10-5

97R

50

45

3

>80

2,900

80

2,700

95
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