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Acrovyn® Color Plate 200
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Placa de protecção de 200 mm, com bordas arredondadas
• Placa que maximiza o espaço do corredor e ao mesmo tempo oferece
uma proteção fiável contra impactos e riscos
• Bordas superior e inferior arredondadas para limpeza ideal
|

dimensões

|

características

3.000x200x2 mm

Cores
Acrovyn®

100%
Bacteriostático

Reação
ao fogo

Reação
ao fogo

Resistência
Média

2

200

As placas de proteção de 2
mm foram testadas quanto à
resistência do impacto usando
o Teste de Resistência ao
Impacto de Gardne. Provaram
ser extremamente resistentes,
igualando, ou superando
mesmo, em resistência os seus
concorrentes mais espessos.
| mais informação: www.c-sgroup.pt/?p=413
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Descrição do produto
Acrovyn® Color Plate 200 da CS France, com suas extremidades redondas e uma
espessura de 2 mm e tamanho máximo de 200 x 3.000 mm ou corte a qualquer
tamanho personalizado.
As placas são fixas à parede com fita adesiva de dois lados ou com cola seguindo as
instruções de instalação e recomendações do fabricante da cola.
Acrovyn possui uma excelente resistência a arranhões, uma incomparável
absorção de impacto e tem uma superfície de granulado fino, não-porosa e com
cor.
As placas de proteção Acrovyn® Color Plate 200 tem classificação de resistência
ao fogo B-s2, d0 em conformidade com a norma europeia NF 13501-1. O relatório
de testes pode ser fornecido mediante solicitação.
De acordo com a norma europeia NF EN ISO 1716, o valor máximo de aquecimento
(HHV) foi determinado em 17.828 MJ / kg. O relatório de testes pode ser fornecido
mediante solicitação.
As placas de proteção Acrovyn® Color Plate 200 foi testado em emissões de
COV’s (compostos orgânicos voláteis), em interiores, e certificado com A+. O
relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.
Todos os materiais do placas de proteção Acrovyn® Color Plate 200 são inertes,
não-contaminantes e podem ser 100% reciclados.
As placas de proteção Acrovyn® Color Plate 200 foi fabricado em conformidade
com a Directiva Europeia 2002/95 / CE ou RoHS e sem PVC, PBTs, PBAs ou
halogéneos.
Os seguintes acessórios podem ser fornecidos para permitir diferentes
configurações: Acrovyn® com 3 fábrica aplicado fitas adesivas, cantos externos e
internos desenvolvidos e fita de espuma auto-adesiva dupla face.
O fabricante CS France oferece uma gama standard de 40 cores sólidas.
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Componentes e Acessórios

Acrovyn® Color Plate 200, tamanho padrão 2 x 200
x 3.000 mm, de textura finamente granulada com
extremidades redondas.
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Acrovyn® com 3 tiras
adesivas aplicadas em
fábrica (opcional)
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Cantos internos
desenvolvidos
Dimensões: 200 x 200 mm
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Cantos externos
desenvolvidos
Dimensões: 200 x 200 mm

Fita de espuma auto-adesiva
dupla face, largura 19 mm e
comprimento de 33 m

3/4
France
T +33 (0) 2 32 67 00 00 ı F +33 (0) 2 32 67 14 12 ı information@c-sgroup.com ı www.c-sgroup.pt
135, rue Edouard Isambard ı B.P. 66 ı 27120 ı Pacy-sur-Eure ı FRANCE

France

Esta ﬁcha técnica anula e substitui todas as anteriores devendo assim certiﬁcar-se que está a usar a última versão. Qualquer uso, ou instalação, que não cumpra as recomendações da CS FRANCE e a regulamentação
geral aplicável aos edifícios, liberta a CS FRANCE de toda e qualquer responsabilidade. © CS FRANCE, 2017. Todos os direitos reservados por CS FRANCE e SPECIALTY CONSTRUCTIONS.

Acrovyn
Acrovyn

Ficha técnica

Placas de proteção
Acrovyn® Color Plate 200
versão 1 | 2017

As cores

Serviço de
amostra de cores
Devido a limitações técnicas
da impressão as representações de cores podem não ser
exatas. Para melhores resultados recomendamos que faça a
sua escolha baseada em amostras reais.

AMARELO DOURADO 16

LILÁS 20

AZUL CLARO 11

ANÍS 22

LIMÃO 1018

AMEIXA 4005

AZUL COBALTO 12

RASPA DE LIMA 34

TANGERINA 17

PEÓNIA 4003

AZUL PACÍFICO 112

VERDE PRIMAVERA 23

OCRE 15

QUETSCHE 32

AZUL YALE 129

CÁQUI 7034

PAPRICA 30

ROMÃ 31

LAGOA 5018

OLIVA 33

Por favor contacte o nosso
Departamento de Serviço ao
Cliente ou distribuidor local.

Precisa de uma
cor diferente?

FLOCO DE NEVE 9003

LARANJA 2008

VERMELHO ESPECTRO 845

TURQUESA 6033
MENTA

Sujeito a quantidades mínimas,
podemos produzir as suas cores
personalizadas.

MISSÃO BRANCA 933

CINZA POMBO 24

PLATINA 7036

CASCA DE OVO 100

CINZA NUVEM 801

CINZA PÉROLA 136

CINZA TOUPEIRA 26

CREME FRAICHE 101

FELTRO 7044

CINZA CARVÃO 162

MOCA 105

RÁFIA 1019

FERRO 7039

GRAFITE 7024

TERRA 8019

ARGILA 7006
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