
Ürün Özellikleri; 10mm 5X Polikarbonat Levhalar

Makrolon® multi UV 5X/10-25  polikarbonat 
levhalar  X yapısı sayesinde muadili levhalara 
göre daha yüksek dayanım sağlayan 10 mm 
kalınlığında şeffaf plakalardır.
Yüksek ışık geçirgenliği ,ısı yalıtımı ve mü-
kemmel yük - basınç dayanımı sağlar. 
Darbelere dayanıklı , hafif ve montajı kolaydır.

Makrolon® multi UV 5X/10-25  özellikle düz 
kullanım için idealdir. Soğuk büküm yapılarak 
tonoz uygulamalarda mümkündür. Seralar gibi.

Polikarbonat levhalar u.v. özelliğini üretim ile 
birlikte homojen olarak yüzeyine alır. Bu yüzey 
dış hava koşullarına karşı dayanıklıdır ve kul-
lanım esnasında dışarı bakmasına azami dik-
kat gösterilmelidir. 10 yıl garantilidir. ( Sınırlı )

 

Soğuk büküm ile tonoz formlu yapılar oluştururken poli-
karbonat levhanın cıdarlarına paralel yönde büküm 
yapılmalıdır. Aksi durumda , diğer yönlerdeki büküm 
levhayı burkarak garanti dışı kalmasına sebebiyet verir. 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Makrolon® multi UV 5X/10-25  polikarbonat 
levhalar ile çatı veya cephe uygulamalarında         
yüzeye gelen yükler taşıyıcı sisteme iletilir. 
Levhalara gelebilecek yükleri karşılamak için 
uygun mesafeli aşık sistemi oluşturulmalıdır.

Bu testler polikarbonat levhaların direnci hak-
kında standart değerleri belirler. Ürünlerin kul-
lanım şekline , konumuna göre uygun güven-
lik katsayısı ile birlikte anlam ifade edeceği 
unutulmamalıdır.      

                                                    
Aşağıdaki tablo Makrolon® multi UV 5X/10-  
25 polikarbonat levhaların yük taşıma kapasi-
telerini gösterir ( herbir kenarın minimum 
20mm taşıyıcı profil içinde olması şartıyla ). 
Daha düşük bini payları için aşık mesafeleri 
azaltılmalıdır. Rüzgar kuvvet katsayısı 1.1 
alınabilir.

Güvenlik katsayısı 1.3 olarak genel kabul 
görmüş olup , aşağıdaki diagramda bu değer-
lere ait karşılıkları bulabilirsiniz . 

2,1 mt genişliğindeki levhalar , kesildiği aksta 
stabil profil kullanılarak 1,05 mt olarak kullanılır.
Tabloda bu mesafeye ait değerlere bakınız.
Farklı ölçüler ve tonoz uygulamalar ile ilgili 
daha fazla bilgi kullanım kılavuzundadır.

Yük taşıma özelliği ( belirlenmesi ):                     
Sistem direnci ( max. yük kapasitesi ) Makro-
lon® multi UV 5X/10-25 polikarbonat levhalar 
için benzer ürün gamındaki plakalar gibi test 
edildi ve sonuçları raporlandı. Olumsuz koşullar 
altında tepkileri ölçülürken levhalar sabitlen-
memiş , hareket etmesine engel olmayacak 
şekilde uygulanmıştır. Test sırasında noktasal 
değil levha üzerine düzgün dağılmış yayılı yük-
ler kullanılmıştır ,kar gibi.
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