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Fibracolour

#FibracolourChallenge

Kreatywność to narzędzie, 
a Fibracolour to materiał.

Gama Fibracolour
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Fibracolour

Kreatywność

jest w Tobie

Pomieszczenia codziennego użytku są ściśle związane z ludźmi, którzy w 
nich przebywają. To miejsca, które nas goszczą, gdzie toczy się codzienne 
życie z całym swym bogactwem i różnorodnością. Dlatego wystrojowi wnętrz 
zawsze towarzyszyła kreatywność, dzięki której można modyfikować charakter 
przestrzeni oraz dostosować ją do wymaganej funkcji i przeznaczenia, poprzez 
nadanie jej własnej tożsamości.

Zarówno pomieszczenia otwarte jak i dzielone, słoneczne i te gorzej 
doświetlone, do pracy czy do wypoczynku, domowe i publiczne, każdemu 
pomieszczeniu, każdemu miejscu przyświeca jedna idea: twoja idea. 
Kreatywność to narzędzie, którym posługujesz się każdego dnia a Fibracolour to 
materiał, który pomaga wcielać twoje pomysły w życie.
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Fibracolour

Na gamę Fibracolour składają się dekoracyjne 
płyty MDF barwione w całej masie. Oprócz 
znanych wcześniej płyt Fibracolour w kolorze 
czarnym i szarym (Negro i Gris) gamę uzupełniły 
nowości w kolorze żółtym (Amarillo), niebieskim 
(Azul), czerwonym (Rojo) i antracytowym 
(Antracita).
Fibracolour oferuje nowe 
możliwości w zakresie wystroju 
wnętrz pozwalając na  tworzenie 
różnorodnych efektów estetycznych 
dzięki różnym procesom obróbczym, 
takim jak lakierowanie, woskowanie, 
bejcowanie, frezowanie dekoracyjne, 
nadruk cyfrowy bądź odciskanie 
struktur. 

Fibracolour może być także 
pokryty okleiną naturalną lub 
melaminą tworząc kontrast między 
powierzchnią i krawędziami 
produktu. Nasze płyty Fibracolour 
produkowane są w klasie 
EZ. Oznacza to, że materiał 
charakteryzuje się bardzo niską 
zawartością formaldehydu.

→
1. Fibracolour Gris EZ
2. Fibracolour Antracita EZ
3. Fibracolour Rojo EZ
4. Fibracolour Amarillo EZ 
5. Fibracolour Azul EZ
6. Fibracolour Negro EZ
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Fibracolour

Fibracolour jest idealnym 
produktem dla wielu różnych 
zastosowań:

Zabudowa tymczasowa
Stoiska targowe, systemy 
ekspozycyjne

Rozwiązania techniczne
Panele i ustroje akustyczne, 
frezowanie dekoracyjne z 
efektem 3D

Design
Idealny nośnik pod nadruk 
cyfrowy

Użyteczność publiczna
Jako materiał niezapalny (dot. 
Fibracolour Negro Ignifugo)”

Wykończenie wnętrz
Panele ścienne, przegrody i 
dekoracyjne obudowy

Meble
Meble domowe, fronty, meble 
biurowe, dziecięce

Wykończenia pomieszczeń 
komercyjnych
Lady, gabloty, stojaki

ZASTOSOWANIE

Gama

Kolory

1. Fibracolour Negro EZ
2. Fibracolour Antracita EZ
3. Fibracolour Gris EZ
4. Fibracolour Rojo EZ
5. Fibracolour Azul EZ
6. Fibracolour Amarillo EZ 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Produkt Wymiar (mm) Grubość (mm)
FIBRACOLOUR NEGRO EZ 2850 × 2100 10, 16, 18, 19, 25

FIBRACOLOUR NEGRO IGNÍFUGO 2850 × 2100 16,19

FIBRACOLOUR AMARILLO EZ 2850 × 2100 19

FIBRACOLOUR GRIS EZ 2850 × 2100 19

FIBRACOLOUR ROJO EZ 2850 × 2100 19

FIBRACOLOUR AZUL EZ 2850 × 2100 19

FIBRACOLOUR ANTRACITA EZ 2850 × 2100 19

Dostępność na sztuki
Pozostałe grubości i Wymiar prosimy konsultować z naszą siecią sprzedaży tel. 58 627 32 00

CHARAKTERYSTYKA

Fibracolour jest 
produkowany przy użyciu 
nietoksycznych pigmentów 
na bazie wody i klejów 
o niskiej zawartości 
formaldehydu. Dzięki temu 
ogranicza niekorzystny 
wpływ na środowisko 

naturalne oraz jest 
idealnym rozwiązaniem dla 
wykończenia pomieszczeń 
zamkniętych.
 
Materiał ten wyróżnia się 
stabilnością, powtarzalnością 
i intensywnością kolorów 

zgodnie z najbardziej 
rygorystycznymi standardami 
jakości. Jest jednolicie 
barwiony w całej swojej 
masie, a poza tym jest 
odporny na działanie 
światła, tak naturalnego jak 
i sztucznego. Fibracolour 

pozwala na szybką i łatwą naprawę 
uszkodzeń powierzchni. Jednym 
szlifowaniem powierzchni można 
już usunąć zarysowania i inne 
uszkodzenia doprowadzając 
produkt do pierwotnego stanu, 
bez żadnych widocznych zmian w 
kolorystyce.
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Fibracolour

Fibracolour TEX EZ to nowa grupa płyt
dekoracyjnych, opracowanych na bazie naszego
Fibracolour EZ, oferująca różne tekstury
wytłoczone na powierzchni. Dzięki temu powstały 
całkiem nowe możliwości dekoracyjne, które 
mogą być dodatkowo uszlachetnione poprzez 
wykończenie lakierem, woskiem lub olejem. 

Fibracolour TEX EZ wzbogaca 
charakter każdego pomieszczenie 
dzięki dodatkowym efektom 
przestrzennym. Szczególne 
wrażenie powstaje przy 
odpowiednim oświetleniu. Różne 
wzory tłoczeń  (formy liniowe, 
geometryczne i fantazyjne) oferują 
dużą różnorodność ułatwiając 
nieograniczone projektowanie 
dekoracyjne.

→
1. Struktura Prisma
2. Struktura Cemento
3. Struktura Mojave
4. Struktura Trama



1 2

3 4
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Fibracolour

Technologia zastosowana przy 
nanoszeniu tłoczenia na płyty 
zapewnia uzyskanie zamkniętej 
zwartej powierzchni, idealnej 
pod aplikację wosku, oleju czy 
lakieru wraz z całym wachlarzem 
wykoczeń i kolorów  (mat, 
połysk, RAL, NCS, PANTONE itd.). 
Struktura jest wytłaczana z jednej 
strony.

Produkt
FIBRACOLOUR NEGRO EZ TEX PRISMA
FIBRACOLOUR NEGRO EZ TEX FUJI 
FIBRACOLOUR NEGRO EZ TEX MOJAVE 
FIBRACOLOUR NEGRO EZ TEX TRAMA 
FIBRACOLOUR NEGRO EZ TEX BLOCKS 
FIBRACOLOUR NEGRO EZ TEX CEMENTO 
FIBRACOLOUR NEGRO EZ TEX VETA 
FIBRACOLOUR GRIS EZ TEX CEMENTO 

Wymiar (mm)
2800 × 1045
2800 × 1045
2800 × 1045
2800 × 1045
2800 × 1045
2800 × 1045
2800 × 1045
2800 × 1045

Grubość (mm)
19
19
19
19
19
19
19
19

CHARAKTERYSTYKA

ZASTOSOWANIE

GAMA

Wszystkie płyty mają równomiernie odciśniętą strukturę 
na całej powierzchni, co ułatwia łączenie elementów, 
cięcie, obróbkę i kontynuację wzoru na różnych panelach.

Każda z dostępnych na 
FIBRACOLOUR EZ struktur 
dzięki swojej unikalności daje 
nieograniczone możliwości 
zastosowań oraz przynosi 
jednocześnie oszczędności 
czasu i środków w porównaniu 
do innych podobnych procesów 
obróbki jak CNC, dających 
podobne efekty. 

Fibracolour EZ TEX jest idealnym 
produktem dla wielu różnych 
zastosowań:

Zabudowa tymczasowa
Stoiska targowe, systemy 
ekspozycyjne

Rozwiązania techniczne
Zabudowy ciągów 
komunikacyjnych, obudowy 
kolumn

Design
Rozwiązania dekoracyjne 
w restauracjach, sklepach, 
hotelach

Wykończenie wnętrz
Panele ścienne, przegrody, 
ekrany maskujące

Meble
Meble domowe, dziecięce, fronty

Wykończenia pomieszczeń 
komercyjnych
Meble sklepowe, hotelowe

Dostępność na sztuki
Pozostałe grubości i wymiary prosimy konsultować z naszą siecią sprzedaży tel. 58 627 32 00

1. Fibracolour Negro EZ TEX Prisma
2. Fibracolour Negro EZ TEX Cemento 
3. Fibracolour Negro EZ TEX Mojave 
4. Fibracolour Negro EZ TEX Trama
5. Fibracolour Negro EZ TEX Blocks
6. Fibracolour Negro EZ TEX Fuji
7. Fibracolour Negro EZ TEX Veta 
8. Fibracolour Gris EZ TEX Cemento 

→
5. Struktura Blocks
6. Struktura Fuji
7. Struktura Veta
8. Struktura Cemento Gris

STRUKTURY

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.



5 6
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→
5. Struktura Blocks
6. Struktura Fuji
7. Struktura Veta
8. Struktura Cemento Gris
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Fibracolour

Połączenie płyt Fibracolour z kolekcją dekorów 
Gama Duo pozwala oddać charakter każdego 
wnętrza.

Dzięki połączeniu szerokiej gamy 
dekorów na powierzchni z nośnikami 
o widocznej krawędzi w różnych 
kolorach. Kolekcja melamin obejmuje 
dekory począwszy od imitacji 
rustykalnego drewna po wzory 
bardziej spokojne i wyszukane.

Ponadto dostępna jest szeroka 
gama wzorów jednobarwnych 
obejmująca odcienie neutralne i 
kolory bardziej żywe oraz spora liczba 
dekorów fantazyjnych, inspirowanych 
materiałami tekstylnymi, 
metalizującymi, mozaikowymi czy 
materiałami takimi jak marmur lub 
cement.

→
Płyta: 
Fibracolour Negro EZ PLAST

Dekory:
1. Luna Nueva
2. Roble Hércules
3. Apricot Fruit
4. Old Oak
5. Mármol Blanco
6. Aqua Blue
7. Mineral Grey
8. Makers Wood
9. Verde Jungla
10. Roble Oasis
11. Erable Musset

Wymiar (mm)
2850 × 2100

Grubość (mm)
10, 19, 25

Gama

Produkt
FIBRACOLOUR NEGRO EZ PLAST

Dostępność na zamówienie, prosimy o kontakt  z działem handlowym tel. 58 627 32 00



1 2 3

4

5

8

7

6

9

11

10



14

Fibracolour

Gama dekoracyjnych płyt Fibracolour może 
być również pokrywana okleinami z kolekcji 
fornirów FINSA Studio Natur, łącząc szerokie 
zastosowanie, elastyczność i funkcjonalność płyt 
MDF z naturalnością, ciepłem i elegancją drewna.

Okleiny z naturalnego drewna 
pozwalają docenić drewno w całej 
jego okazałości. Ich połączenie z 
płytą Fibracolour Negro daje szerokie 
możliwości aranżacji nadając wnętrzu 
ciepły i naturalny charakter.

Wymiar (mm)
3050 × 1220

Grubość (mm)
13, 19

Gama

Produkt
FIBRACOLOUR NEGRO NATUR

→
Płyta bazowa:
Fibracolour Negro

Okleiny:
1. Ébano Kandy
2. Roble Natura Vintage
3. Roble Alba
4. Fresno Alba
5. Roble Grigio

Dostępność na zamówienie, prosimy o kontakt  z działem handlowym tel. 58 627 32 00
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Fibracolour

Finsa Greenpanel Negro to innowacyjna ultra 
lekka płyta zrobiona z Fibracolour Negro, którą 
stworzyliśmy do zastosowań, gdzie potrzebna 
jest zarazem lekkość i wysoka wytrzymałość.

Płyta Greenpanel jest złożona z 
cienkich płyt Fibracolour Negro 
na powierzchni oraz wewnętrznej 
konstrukcji komórkowej. 
Pozostawiona bez obrzeża krawędź 
stanowi sama w sobie element 
dekoracyjny panelu.

Duża grubość a zarazem lekkość 
i wytrzymałość płyty czynią z niej 
idealny materiał meblarski do 
stosowania na stoły konferencyjne, 
regały, ściany przesuwne, sufity 
podwieszane, zabudowy stoisk itp.

Wymiar (mm)
2850 × 2100

Grubość (mm)
38

Gama

Produkt
GREENPANEL NEGRO 38 MM

→
Greenpanel Negro 38 mm

Dostępność na zamówienie, prosimy o kontakt  z działem handlowym tel. 58 627 32 00
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Fibracolour

Twincolour to trójwarstwowa barwiona w masie 
płyta MDF złożona z zewnętrznych czarnych 
warstw Fibracolour Negro w grubości 3 mm i 
wewnętrznej warstwy o grubości 10 mm w innym 
kolorze z gamy Fibracolour.
Dzięki swoim właściwościom 
płyta Twincolour jest szczególnie 
polecana dla bardziej wyszukanych 
i oryginalnych realizacji, tak jak 
frezowanie dekoracyjne, które 
odsłania wewnętrzną warstwę płyty w 
innym kolorze.

→
1. Twincolour Gris
2. Twincolour Rojo
3. Twincolour Amarillo
4. Twincolour Azul 

* Propozycja obróbki

Wymiar (mm)
2850 × 2100
2850 × 2100
2850 × 2100
2850 × 2100
2850 × 2100

Grubość (mm)
16
16
16
16
16

Gama

Produkt
TWINCOLOUR AMARILLO
TWINCOLOUR GRIS
TWINCOLOUR ROJO
TWINCOLOUR AZUL
TWINCOLOUR ANTRACITA

Dostępność na zamówienie, prosimy o kontakt  z działem handlowym tel 58 627 32 00

Twincolour jest produkowany przy 
użyciu nietoksycznych pigmentów 
na bazie wody i klejów o niskiej 
zawartości formaldehydu (klasa E1). 
Dzięki temu ogranicza niekorzystny 
wpływ na środowisko naturalne 
oraz jest idealnym rozwiązaniem 
dla wykończenia pomieszczeń 
zamkniętych. 
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Fibracolour

Astral Bodies FINSA 
Milan Design Week 2019 
Projekt Enorme Studios
Obróbka CNC
Fibracolour Negro EZ 
Fibracolour Gris EZ 
Fibracolour Antracita EZ 
Fibracolour Amarillo EZ 
Fibracolour Azul EZ 
Fibracolour Rojo EZ

→
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Fibracolour

6ª Biennale Wzornictwa 
Iberoamerykańskiego 
Matadero Madryd 2019
Projekt Pedrosa Arquitectos
Nadruk cyfrowy
Fibracolour Negro EZ 
Fibracolour Gris EZ 
Fibracolour Antracita EZ 
Fibracolour Amarillo EZ 
Fibracolour Azul EZ 
Fibracolour Rojo EZ

→
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Fibracolour

Sala B+R
Alaquas, Walencja
Projekt Mano de Santo
Panele ścienne
Fibracolour Negro EZ

→
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Fibracolour

Informacje techniczne
ZALECENIA OGÓLNE

PRZECHOWYWANIE 

AKLIMATYZACJA

     

Płyty winny być składowane w zamkniętym pomieszczeniu, wentylowanym i suchym, zabezpieczonym przed 
słońcem, deszczem, mrozem i kontaktem z chemicznymi produktami, w równych sztaplach. Palety powinny 
być ustawione na równej powierzchni, a płyty powinny być po rozpakowaniu zabezpieczone w podobny 
sposób jak w oryginalnym opakowaniu, aby zachować swoje właściwości. Gdy palety są układane w sztaplu, 
zaleca się pionowe wyrównanie podpór, aby uniknąć deformacji. Należy unikać podawania płyty różnym 
warunkom wilgotności i temperatury z dwóch stron. Właściwe przechowywanie jest szczególnie ważne w 
przypadku Fibracolour Negro Ignifugo.  Istotne jest zachowanie oryginalnego opakowania lub zabezpieczenie 
płyty w podobny do oryginalnego sposób aby uniknąć wilgoci i zachować właściwości fizyko-mechaniczne 
materiału. Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na otarcia i boczne uderzenia. Należy ostrożnie obchodzić 
się z płytą, aby uniknąć uszkodzeń. Zwłaszcza w przypadku płyty Greenpanel, biorąc pod uwagę jej budowę, 
możliwe są przypadkowe uszkodzenia narożników, na krawędziach, a także wewnątrz płyty. Płyta pierwsza z 
góry powinna być podczas przechowywania i transportu zabezpieczona płytą zabezpieczającą.
    

Drewno i płyty z niego wykonane mają właściwości higroskopijne. Podatne są na wymianę wilgoci z otaczającego 
środowiska w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia, co może powodować zmiany ich wymiarów. 
Zaleca się uprzednie aklimatyzowanie płyt. Przed przystąpieniem do obróbki, należy zaaklimatyzować produkt w 
miejscu użytkowania co najmniej 2 dni przed użyciem. 
W przypadku użycia produktów na budowie (panele ścienne itp.), należy zaaklimatyzować produkt w miejscu 
montażu, aby dostosował się do otoczenia i w celu zminimalizowania różnic wymiarów po montażu.

UŻYTKOWANIE I OBRÓBKA

UŻYTKOWANIE
Należy obchodzić się z produktem z należną uwagą, unikając intensywnego tarcia między płytami mogącego 
uszkodzić ich powierzchnię.

CIĘCIE I OBRÓBKA
Do cięcia i obróbki płyty można użyć narzędzi powszechnie stosowanych do innych płyt drewnopochodnych. 
Ważne jest, aby narzędzia były właściwie i dobrze zaostrzone a tarcze tnące wymieniane we właściwym 
momencie. Istotne jest zwrócenie uwagi na wibracje powstające w maszynie obróbczej i przestrzeganie innych 
dobrych praktyk stolarskich. W razie wątpliwości zaleca się skonsultowanie się ze stałym dostawcą narzędzi, aby 
uzyskać więcej informacji i porad. Zaleca się obróbkę brzegów płyty, dla uniknięcia ostrych krawędzi, szczególnie 
w przypadku płyt melaminowanych.

B.

A.

C.
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Fibracolour

Informacje techniczne
CZYSZCZENIE

Wcześniej wykończone powierzchnie powinny być wolne od kurzu i brudu oraz śladów szlifowania. Wstępne 
szlifowanie papierem drobnoziarnistym jest zalecane przed zastosowaniem jakiejkolwiek obróbki powierzchni, 
takiej jak lakier, farba lub olej. 

Płytę melaminowaną można czyścić wilgotną szmatką i obojętnym środkiem czyszczącym w małych ilościach. 
Należy unikać elementów ściernych i mieszanek nadmiernie kwaśnych lub zasadowych. Należy unikać 
długotrwałej ekspozycji na wilgoć lub bezpośredniego kontaktu z wodą.

MONTAŻ

Sposób instalacji i mocowania ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia odpowiedniego zachowania płyt 
umieszczonych w miejscu przeznaczenia. Płyty, ze względu na ich higroskopijne właściwości, oddają i pochłaniają 
wilgoć z otaczającego powietrza lub pobliskich elementów, dlatego bardzo ważne jest, aby się zaaklimatyzowały 
przed instalacją. W przypadku paneli ściennych trzeba przy instalacji zawsze pamiętać o pozostawieniu dylatacji 
na obwodzie paneli.

SZCZEGÓLNE ZALECENIA

Dokładamy wszelkich starań dla zachowania powtarzalności ale ze względu na proces produkcyjny płyt 
barwionych w masie poszczególne płyty mogą nieznacznie różnić się odcieniem. Nie gwarantujemy 
jednorodności koloru między płytami. Z tego powodu zaleca się: 

- pod dany projekt używać płyt z tej samej partii produkcyjnej, 
- przed użyciem należy porównać płyty o tej samej lub różnej grubości, aby sprawdzić ich odcień. 

Kolor płyty będzie odpowiadać zakresowi parametrów kolorymetrycznych określonych  w karcie technicznej.
Przy obróbce powierzchni (lakier, olej, wosk itp.) zalecamy przeprowadzenie wstępnej próby na reprezentatywnej 
próbce w celu sprawdzenia zgodności koloru. Należy wziąć pod uwagę, że transparentne  wykończenia mogą 
zmienić barwę płyty na intensywniejszą i ciemniejszą. 
Zalecamy stosowanie warstwy izolantu przed zastosowaniem finalnego pokrycia powierzchni oraz na krawędzi 
dla uzyskania odpowiedniego efektu. Przy stosowaniu wykończenia transparentnego możliwa jest nieznaczna 
różnica w odcieniu pomiędzy powierzchnią i krawędzią, z powodu większej chłonności tej ostatniej. Zaizolowanie 
krawędzi minimalizuje ten efekt. Do produkcji używane są naturalne pigmenty o wysokiej odporności, jednak 
należy unikać bezpośredniego wystawiania płyty na działanie promieni słonecznych, aby uniknąć odbarwienia. 
Zalecenia te dotyczą również Fibracolour TEX EZ, którego odcień może także różnić się na powierzchni po 
procesie tłoczenia struktury.

(*) Podaną wartość należy traktować jako orientacyjną.
1. Podane wartości fizyko-mechaniczne spełniają wartości określone przez normę europejską EN 622-5:2009, 

tabela 3, Wymagania dla płyt do użytku w warunkach suchych.
2. Materiał posiada certyfikat zgodności z wymaganiami dotyczącymi emisji formaldehydów CARB faza 2 oraz z 

normą US EPA TSCA Title VI.
3. Materiał spełnia wymagania klasy E1 (EN-ISO 12460-5) określone w normie europejskiej PN EN 622-1:2003.
4. Materiał posiada certyfikat poświadczający weryfikację stałości właściwości użytkowych CE wystawiony przez 

AENOR z numerem 099/CPR/A65/0031. 
Z powodu ciągłego rozwoju produktu oraz norm, którym podlega, niektóre parametry mogą ulec zmianom. 
Więcej informacji oraz dane techniczne dostępne na naszej stronie www.finsa.com

D.

E.
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Fibracolour

Dane techniczne
FIBRACOLOUR NEGRO EZ (1)(2)

FIBRACOLOUR NEGRO IGNÍFUGO (1)(3)(4)

FIBRACOLOUR EZ GRIS / AMARILLO / ANTRACITA / AZUL / ROJO (1)(2)

TEST

TEST

TEST

WŁAŚCIWOŚCI 

WŁAŚCIWOŚCI 

WŁAŚCIWOŚCI 

Gęstość (*)
Wytrzym. na rozrywanie
Wytrzym. na zginanie
Moduł sprężystości
Pęcznienie 24h w wodzie
Wilgotność 

Gęstość (*)
Wytrzym. na rozrywanie
Wytrzym. na zginanie
Moduł sprężystości
Pęcznienie 24h w wodzie
Wilgotność
Reakcja na ogień 

Gęstość (*)
Wytrzym. na rozrywanie
Wytrzym. na zginanie
Moduł sprężystości
Pęcznienie 24h w wodzie
Wilgotność

Grubość

Długość i szerokość 

Zachowanie kątów 

Grubość

Długość/Szerokość 

Zachowanie Katów 

Grubość

Długość i szerokość  /  maks.

Zachowanie kątów 

EN 323
EN 319
EN 310
EN 310
EN 317
EN 322

EN 323
EN 319
EN 310
EN 310
EN 317
EN 322
EN 13501-1

EN 323
EN 319
EN 310
EN 310
EN 317
EN 322

EN 324-1
EN 324-1
EN 324-2

EN 324-1
EN 324-1
EN 324-2

EN 324-1
EN 324-1
EN 324-2

890/850
0.65
23
-
45
7 ±3

860/820
0,6
22
2500
15
7 ±3
B-s2,d0

740/730
0,6
22
2500
15
7 ±3

±0,15
±2,maks. 5
±2

±0,2
±2,maks. 5
±2

±0,2
±2,maks. 5
±2

±0,15
±2,maks. 5
±2

±0,2
±2,maks. 5
±2

±0,2
±2,maks. 5
±2

±0,3
±2,maks. 5
±2

±0,15
±2,maks 5
±2

±0,2
±2,maks. 5
±2

±0,2
±2,maks. 5
±2

±0,2
±2,maks. 5
±2

±0,3
±2,maks. 5
±2

±0,3
±2,maks. 5
±2

850/825
0.65
23
-
35
7 ±3

800/780
0,55
20
2200
12
7 ±3
B-s2,d0

695/650
0,55
20
2200
12
7 ±3

650/640
0,55
18
2100
10
7 ±3

820/800
0.65
23
2700
30
7 ±3

790/750
0.65
23
2700
17
7 ±3

750/740
0.60
22
2500
15
7 ±3

740/710
0.55
20
2200
12
7 ±3

710/700
0.55
18
2100
10
7 ±3

690/680
0.50
18
2000
8
7 ±3

kg/m3
N/mm2
N/mm2
N/mm2
%
%

kg/m3
N/mm2
N/mm2
N/mm2
%
%
Euroklasa

kg/m3
N/mm2
N/mm2
N/mm2
%
%

mm
mm/m
mm/m

mm
mm/m
mm/m

mm
mm/m
mm/m

2–2.5

10–12

10–12

>2.5–4

>12–19 mm

>12–19 >19–30 mm

>4–6 >6–9 >9–12 >12–19 >19–30 >30–40 mm

TOLERANCJE

TOLERANCJE

TOLERANCJE
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