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KoskiLaser Fineline

Z impregnowaną powłoką papierową
KoskiLaser jest fińską sklejką
brzozową o gładkiej powierzchni
specjalnie klejoną do cięcia
laserowego. Obie strony sklejki
zostały pokryte powłoką z
impregnowanego papieru, która
chroni powierzchnię od pyłu i
wilgoci. Powłoka jest dostępna
w kolorach specjlanie wybranych
przez klienta.
KoskiLaser Fineline z
impregnowananą powłoką
papierową nie pęka w trakcie
użytkowania. Jest idealnym
materiałem dla stalowych form
tłoczących. Silna i jednorodna
brzoza daje się dobrze ciąć przy
pomocy lasera, jest dokładna
i utrzymuje noże mocno w
miejscu. Cienka wielowarstwowa
konstrukcja okleiny połączona
z powłoką zapewnia to, iż
deska pozostanie płaska, gdy
będzie właściwie traktowana i
przechowywana.

ECO-FRIENDLY

Najważniejsze
korzyści

EASY TO LASERCUT

Dostępne w gładkiej
powlekanej powierzchni, w
kolorze srebrnym
Dobra baza do klejenia gumy

TIGHT TOLERANCE

Szybkie i łatwe cięcie laserowe
Powłoka nadaje profesjonalny
wygląd końcowemu wytłoczeniu

EASY TO USE

Dobra jakość techniczna

EASY MACHINING

Specyfikacja techniczna − KoskiLaser Fineline
Podstawa sklejki

Rodzaj kleju

Fińska brzozowa sklejka firmy Koskisen
Żywica mocznikowo-formaldehydowa zgodnie z EN 3142 / klasa 1. Warunki wewnętrzne.
Poziomy emisji formaldehydu paneli spełniają
wymagania Klasa E1 (EN 13986)

Powłoka

Impregnowany papier złączony z oboma stronami
panelu. Dostępna także w kolorach wybranych przez
klienta.

Standardowe grubości

12, 15, 18, 21 i 24 mm
Inne grubości na żądanie.

Standardowe formaty

1250 x 2500 mm
1525 x 3050 mm
Inne rozmiary na życzenie

Gęstość

Brzoza około 700 kg/m3

Malowanie krawędzi

Dostępna na życzenie

Gazy spalinowe

Niska emisja

Pochłanianie wody

<450 g/m2 przez powierzchnię w ciagu 24 godzin

Dodatkowe informacje
Środowisko
Nasz surowiec jest materiałem ekologicznym i odnawialnym, który zawiera węgiel przez cały cykl życia produktu. Sklejki
firmy Koskisen są produkowane w Finlandii zgodnie z najsurowszymi zasadami zrównoważonego rozwoju. Koskisen jest
pionierem w zwracaniu uwagi na środowisko w fińskiej branży leśnej, a łańcuch dostaw drewna jest zawsze dokładnie znany.
Fińskie lasy to przede wszystkim własność prywatna, a właściciele kierują się silnym zaangażowaniem w długoterminową
gospodarkę leśną i leśną. Każdego roku przyrost Fińskich lasów jest większy niż jego wycinka. To gwarantuje zrównoważony
i ekologiczny surowiec.
Dodatkowe informacje
próbka nie może reprezentować wszystkich paneli w odniesieniu do kolorów, odcieni, kształtów, sęków itp. Proszę mieć na
uwadze fakt, iż pomiędzy panelami akceptowana jest niewielka różnica koloru.
Informacje te, choć oparte na szeroko zakrojonych testach, mają jedynie charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo
do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie wady inne niż spowodowane przez wyraźnie zweryfikowane jako wady produkcyjne lub serwisowe
przez dostawcę są odpowiedzialnością użytkownika. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie są ograniczone do wartości wadliwych paneli. Sprzedawca
nie gwarantuje, że towar nadaje się do określonego celu, chyba że przedstawi pisemne oświadczenie o ich przydatności.
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