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Vysokotlaké dekorativní lamináty pro povrchové úpravy
vnitřních stěn a stropů – KRONO COMPACT, typ CGS
1. Informace o výrobku
1.1. Identifikace výrobku
Dekorativní lamináty KRONO COMPACT jsou velkoformátové plošně lisované desky
určené pro nejrůznější použití. Deska je tvořena z jednotlivých vrstev, kde při působení
vysokého tlaku a teploty reagují impregnované papíry nevratně přeměnou na vysoce
síťovaný termoset. Získává se homogenní neporézní materiál, který vyniká svými
vysokými fyzikálně-mechanických vlastnostmi, odolností proti vnějším povětrnostním
vlivům, odolností proti chemikáliím a dlouhou životností.
Dekorativní lamináty KRONOPLAN jsou vysoce kvalitní materiál s již finální
povrchovou úpravou, bez další nutné ochrany s širokou škálou dekorů a struktur.
1.2. Identifikace výrobce
KRONOSPAN HPL Sp. z o.o.
Pustków – Osiedle 59 E
39-206 Pustków
Polsko
1.3. Informace k výrobku pro ČR
KRONOSPAN OSB, spol.s r.o.
Na hranici 6
584 07 Jihlava
Česká republika
IČO 26 93 63 64

telefon
zelená linka
fax
email

00420 567 124 204
00420 800 112 222
00420 567 124 132
prodej@kronospan.cz

2. Informace o složení desek KRONOPLAN
Typ CGS (interiér, standard)
- jádrový papír
- počet papírů je závislý na konečné tl. desky
- dekorativní papír
- pro oba povrchy
- pro impregnaci jádrových papírů
- fenolová pryskyřice
- melaminová pryskyřice
- pro impregnaci dekorativních papírů
- černý pigment
- pouze u desek s černým jádrem
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Vysokotlaké dekorativní lamináty pro povrchové úpravy
vnitřních stěn a stropů – KRONO COMPACT, typ CGS
3. Informace o vlastnostech
3.1. Mechanicko-fyzikální vlastnosti - desky KRONO COMPACT odpovídají požadavkům
podle ČSN EN 438-4 a testování podle ČSN EN 438-2:2005, vlastnosti včetně
požadavků jsou uvedeny v samostatném technickém listě.
3.2. Hygienické požadavky
• Desky jsou testovány podle hygienických norem a vyhovují předpisům o
hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami.
• Dodatečné vlastnosti - úroveň emisí formaldehydu vyhojuje třídě požadavků E1 bez
nutnosti zkoušení (viz ČSN EN 434-7:2005, odstavec 4.11.1).
3.3. Požární vlastnosti – reakce na oheň podle ČSN EN 13501-1
Pro desky KRONOCOMPAKT je stanovena třída reakce na oheň s doplňkovou
klasifikací (s-tvorba kouře, d-plamenně hořící částice):
ČSN EN 13501-1
DIN 4102
typ
rozpoznatelnost na desce
B2
pouze hnědé nebo černé jádro
CGS
C-s2,d0
4. Pokyny pro přepravu a skladování
Pokyny pro správnou přepravu, manipulaci, skladování a opracování jsou uvedeny
v samostatném dokumentu dostupném na www.kronospan.cz nebo na výše uvedených
kontaktech.
5. Likvidace odpadu vzniklého při zpracování desek Kronoplan
Vzhledem k obecným povinnostem stanoveným zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech je
vždy přednostně nutné hledat pro dané odpady, pokud jejich vzniku nebylo možné
zabránit, materiálové využití. V tomto směru je možné na tyto druhy odpadu nahlížet jako
na odpady, které splňují požadavky firmy KRONOSPAN CR. Firma KRONOSPAN CR
je schopna zajistit zpracování tohoto odpadu při zpětném odběru.
6. Související normy
ČSN EN 438-1
ČSN EN 438-2
ČSN EN 438-4

ČSN EN 438-7

- Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů Část 1: Úvod a obecné informace
- Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů Část 2: Stanovení vlastností
- Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů Část 4: Klasifikace a specifikace pro vnitřní kompaktní lamináty o tloušťce
2 mm a větší
- Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů Část 7: Kompaktní laminátové a HPL kompozitní panely pro povrchové
úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů
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Vysokotlaké dekorativní lamináty pro povrchové úpravy
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7. Další informace
Ochranné pomůcky podle způsobu zpracování a technického vybavení zpracovatelské
firmy (ochranné brýle, respirátory, rukavice).
8. Označení CE

0766
KRONOCOMPAKT braune kernlage (hnědé jádro)
KRONOCOMPAKT schwarze kernlage (černé jádro)
HPL Pustków Sp. z o.o., 39-206 Pustków, Woj.podkarpackie,
POLSKA
08
0766 – CPD – 077
EN 438-7: 2005
Kompaktní laminátové panely pro použití na vnitřních stěnách
a stropech, typ CGS
Tloušťka / Thickness / Dicke :
4 - 20 mm
Reakce na oheň / Reaction to fire :
Hustota / Density

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19016. Spisová značka Firm 11105/95.

C-s2, d0
min. 1,35 g/cm3

