FRONTLINE LIGHT
Facadebeklædning

Moderne facader
skabt til skandinavisk
vejr og byggestil

FRONTLINE LIGHT
Walltec Frontline Light er en ensfarvet kompakt
laminatplade, som leveres i lyse farver. Der ydes
10 års garanti på farveægtheden jvf. DS/EN 20105A02:1994. Find garantibevis og bestemmelser på
vores hjemmeside www.walltec.dk.

Materiale

Walltec Frontline Light er en plade af hårdt presset
kraftpapir, bundet sammen af phenolharpiks,
hvor der bliver lagt decorpapir og laminering på
ydersiderne.
Grundet denne opbygning, er Walltec Frontline
pladen forseglet i både kerne og overflade.
Derved kan fugt og levende organismer ikke
trænge ind i pladen.

Opbygning
Farvet papir imprægneret
med melaminharpiks

Lag af kraftpapir
imprægneret med
phenolharpiks

Anvendelse

Primær klimaskærm i ventilerede facadebyggerier.
Anvendelig i alle højder, og som dekorativ interiør
plade, hvor der er høje fugtkrav.
•
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Ydervægge—facadeplader
Indvendige rum og adskillelse
Balkoner
Gavle og kviste
Alle former for inddækninger
Udhæng
Vinduer og sålbænke
Stern og brystninger

Miljø

I vores produktion anvendes alle de nødvendige
procedurer som sikre den bedste miljømæssige
ydeevne og bæredygtighed. F.eks. anvendes der
min. 20% genbrugspapir i produktionen af laminat,
og alt øvrigt materiale indkøbes kun hos FSC
godkendte producenter.

1430 psi ved 150 grader.

Udformning
Frontline leveres standard i 6 mm tykkelse, og
format 1300 x 3050 mm.
Ved andre pladetykkelser eller dimensioner kan
du anvende en Walltec Frontline Color.
Walltec Frontline Light leveres
med mørkebrun kerne.

Farver

Standardfarver:
• Hvid RAL 9010
• Lysgrå RAL 7035
• Betongrå RAL 7037
Kan bestilles i spec. farver iht. farvekort.

FRONTLINE
EGENSKABER

Når Walltec Frontline Light monteres korrekt efter vores
monteringsvejledning, så har pladerne følgende egenskaber:

Lorem ipsum dolor sit ametconsectetuer adipiscing
elit, Vandbestandige
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut egenskaber
Gode lydisolerende
laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat.
Resistente overfor levende organismer
Brandklasse B- D-s2,d2
Miljøvenlige, ingen udslip af farlige luftarter

Prisstærkt produkt til beklædning

Stærke, faste plader

Monteringsvenlige

Udseende
Overflader og farver vil ved udendørs montering påvirkes af UV lys og miljø/vejrlig
generelt. Der kan opstå nuanceforskelle fra den originale farve efter flere år. Efter
klimatest med UV eksponering, som simulerer 10 års UVlyspåvirkning, vurderes
farverne stadig til niveau 35 på en gråskala efter DS/EN 20105A02:1994.

Farvestabilitet

Visuelt resultat

Niveau 5

Ingen forandring

Niveau 4

Ubetydelige forandringer, knap synligt

Niveau 3

Tab af farve, synligt

Niveau 2

Stort farve-og glans tab, klart synligt

Niveau 1

Meget stort farve- og glans tab, meget synligt

Tilbehør
Til Walltec Frontline Light leveres et komplet program i tilbehør, som sikrer en rigtig
og enkel montage. Tilbehøret omfatter bl.a. aluprofiler, indfarvede skruer, EPDM
bånd m.m., som tilsammen resulterer i en korrekt montage og en lang holdbarhed.

Montage
Der henvises til vor montagevejledning. OBS: Alle plader leveres i produktions
format og skal formatskæres. De produceres og leveres i forhold til EN 4382. I
produktionsformatet kan der forekomme grovskårne kanter og kan ikke påregnes
at være i vinkel jf. EN 4382.

TEKNISK DATA
Produktdata

Produktkrav efter EN 438-del 6 Testede værdier
Dimensioner – tolerancer

Pladetykkelse

6,00 ± 0,40 mm

6,15 mm

Længde

3.050 + 10/- 0 mm

3.051 mm

Bredde

1.300 + 10/- 0 mm

1.301 mm

Kant rethed (max.)

1,50 mm / meter

0,90 mm / meter

Fladhed (mm) (max.)

5,00 mm / meter

2,50 mm / meter

Bøjningsmodul (min.)

9.000 Mpa

13.966 Mpa

Bøjningsstyrke (min.)

80 Mpa

114 Mpa

Trækstyrke (min.)

60 Mpa

66 Mpa

Densitet, g/cm3 (min.)

1,35 g/cm3

1,45 g/cm3

Vandabsorption (våd til tør)

8%

3%

Udseende i max våd tilstand

Niveau 4

Niveau 5

Varmeudvidelseskoefficient
Længderetning % max.

0,30%

0,20%

Tværgående, % max.

0,60%

0,40%

Modstandsdygtighed for kunstig
forvitring (klimatest)

Efter 650 MJlm2 stråle eksponering
(3.000 timer)

Over 3.000 timer

Grå scala vurdering - udseende

Niveau 3

Niveau 3-5

Modstandsdygtighed for UV lys

Efter 1.500 timers eksponering

Over 3.000 timer
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