
KARTA TECHNICZNA WYROBU

WYRÓB: PŁYTA ACRAMIT® / ACRAMIT® SUPER

OPIS PRODUKTU

PŁYTA ACRAMIT® i ACRAMIT® SUPER to sztywne płaskie płyty służąca do zabezpieczania i dekoracji płaskich powierzchni we wnętrzach 
budynków. Wykonane są z wysokiej jakości tworzywa poliwinylowego (93%) z dodatkami akrylu (5%) i barwnikami (2%). Obie wersje posiadają 
ten sam skład surowcowy. W wersji  ACRAMIT® akryl rozłożony jest równomiernie w całym przekroju płyty, natomiast  ACRAMIT® SUPER ma 
większą koncentrację akrylu przy powierzchni płyty, dzięki temu płyta w tej wersji jest bardziej odporna na zarysowania.
PŁYTA ACRAMIT® i ACRAMIT® SUPER, gwarantują odporność mechaniczną np. na uderzenia czy zadrapania. Są też odporne na większość 
środków do utrzymania czystości.

 ZASTOSOWANIE

PŁYTĘ ACRAMIT® / ACRAMIT® SUPER stosuje się do ochrony ścian i drzwi przed zarysowaniem i zabrudzeniem. Pełni ona również funkcję
dekoracyjną. Można ją stosować na powierzchnie płaskie z różnego rodzaju pokryciami, takimi jak tynki, tapety, płyty gipsowe, akryl, winyl,
beton i inne powierzchnie po ich wcześniejszym przygotowaniu. Płyty zalecane są do stosowania wewnątrz budynków.

 SPOSÓB MONTAŻU

1. Zagruntować powierzchnię przeznaczoną do klejenia płyty (jedynie w przypadku słabego, 
pylącego podłoża).

2. Nałożyć klej kontaktowy.
3. Docisnąć przyklejoną odbojnicę dłonią. Ewentualne zabrudzenia wyczyścić suchą i czystą 

szmatką.
4. W przypadku montażu długich odcinków zaleca się dylatowanie materiału.

  

 ATESTY

PŁYTA ACRAMIT® posiada wszystkie niezbędne atesty i normy wymagane 
w budynkach użyteczności publicznej:

• Atest higieniczny PZH
• Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+a1/2010

Płyty wykonywane są z oryginalnego tworzywa niepochodzącego z recyklingu. Pigmenty używane do wytworzenia produktów PŁYTA ACRAMIT® 
i ACRAMIT® SUPER nie zwierają związków z metalami ciężkimi (ołów), chromem 6-wartościowym oraz organicznych związków rakotwórczych.

 DANE TECHNICZNE

Dostępne szerokości 1 250 mm/1 150 mm Możliwość przycięcia na wymiar

Grubość 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 mm

Długość 4 000 mm/ 3 000 mm

Waga (1m2) 1.87 kg, 2.8 kg, 3.7 kg, 4.6 kg

Kolor*
(przy zamówieniu powyżej 400 mb istnieje możliwość wykonania płyt w 
dowolnym kolorze wg palety NSC)

Barwione w masie
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Materiał Poliwinyl, akryl, dodatki

Tolerancja wymiarów +/- 5%

Gwarancja 12 miesięcy

 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Zaleca się czyszczenie za pomocą łagodnych detergentów oraz ściereczek lub gąbek do czyszczenia. Nie stosować rozpuszczalników chlorowych, 
związków nitrowych, ketonów.

 KOLORYSTYKA
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