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Druh dřeviny Jednotlivé vrstvy z jednoho kusu exotického tvrdého dřeva, ( kaučukovník, eu-calyptus, akacie ), ukládány křížem.  Povrch a hrany Obě strany tmavě hnědý film z fenolické pryskyřice 125g/m² s logem  „ PERI T-Plex“.  Všechny hrany uzavřeny ochranným nátěrem..  Lepení Fenolické exterierové lepení v souladu s normou EN 314-2/ třída 3, EN 636-3 ( EN 13986 ).  Aplikace Jako volně ložené desky pro bednění stropu a pohledových betonů s běžnými nároky na otisk.  Konstrukce a tloušťky  Ostatní tloušťky na dotaz. Tloušťková tolerance1 ± 0.8 mm.   Rozměry desek Standardní rozměry jsou ve formátu 2500x1250mm.        

Středněnákladová překližka pro bednění stropů PERI T-Plex 
Artikl Délka ( mm ) Šířka ( mm ) Tloušťka ( mm ) Počet vrstev Hmotnost (  ( kg / m² ) 052324 2500 1250 21 15-ply 14,8 253156 2500 625 21 15-ply 14,8 
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Tolerance Rozměry, tloušťka a úhlopříčnost dle normy EN 315.  Technické informace1 Mechanické vlastnosti  PERI T-Plex ve standardní tloušťce.  Průměrný obsah vlhkosti u vybraného vzorku (EN 322) 4 — 12 %.   Počet obrátek2 
Typický počet otáček je do 15x.       1 Tyto údaje jsou pouze orientační. Pro tento produkt existuje příliš mnoho proměnných a je nemožno tyto hodnoty považovat za strukturální. 2 Počet otáček je daný dlouhodobým sledováním a je pouze informativní, v žádném případě závazný. Skutečný počet opětovných použití se může měnit v závislosti na aplikaci a typu použití nebo manipulaci. Maximální prodloužení životnosti překližky je popsáno v průvodci „ Jak lze prod-loužit životnost překližky“. Tento je dostupný na stránkách www.peri.cz v sekci ke stažení.     Chyby a typografické chyby vyhrazeny. 

Středněnákladová překližka pro bednění stropů PERI T-Plex 
+ Face grain perpendicular to the span            

II Face grain parallel to the span                                 
Tloušťka (mm) Modul pružnosti v ohybu (N/mm²) acc. to EN 310 Charakteristická pevnost v ohybu (N/mm²) acc. to EN310   II + II + 18 5988 5092 53,8 43,4 

grain  direction span grain  direction span 
21 5674 5305 52,0 48,1 


