Xanita, pionýr ve výrobě lehkých recyklovatelných a ekologických desek XBoard Print™, vyvinula nepřehlédnutelnou novou řadu desek s označením XBoard Decor™. Jedná se o pevné ekologicky šetrné desky na voštinovém
principu s uzavřenou buněčnou strukturou s různobarevným povrchovým
dekorativním efektem. Jsou ideální pro prostorové (3D) aplikace.
Produkty XB jsou vyvinuty pro distribuci v zabaleném stavu „na plocho“ s možností
prostorové montáže až na místě určení. Jsou ideální pro nepřeberné množství aplikací
jako jsou maloobchodní displeje, POS/POP prodejní místa s dočasnou a středně dobou
životností, nábytek a podobně. Díky X-Board Decor™ mají navíc designéři a architekti
možnost využití jednostranné, nebo oboustranné vodě-odolné papírové povrchové
imitace struktury dřeva, nebo efektu plno-barevného i mramorového povrchu v mnoha
provedeních. X-Board Decor™ je snadno ručně i strojně (stolovým plotrem) nožem
formátovatelná deska s různorodým barevným provedením povrchu a přesto že je
přibližně 7x lehčí než dřevovláknité (MDF) desky je velmi pevná, recyklovatelná a přináší
opravdový průlom v biologicky inspirovaných systémech a designech (cradle-to-cradle –
C2C). Více o C2C systémech zde http://en.wikipedia.org/wiki/Cradle-to-cradle_design.
X-Board Decor™ je ideální náhradou masivního dřeva, inženýrských výrobků na bázi
dřeva a nabízí designům zajímavé finální barevné provedení v mnoha variantách. XBoard Decor™ si zachovává všechny praktické a životnímu prostředí přínosné výhody,
které
učinily
všechny
ostatní
produkty
řady
X-Board
tak
populární.

»Popis produktu
X-Board Decor™ je lehká, kompozitní deska vysoké pevnosti skládající se z vláken
recyklovaného papíru a odpadu z cukrové třtiny na povrchu opatřená vodě odolným
barevným papírem. Optimální stabilita desky je dosažena díky speciálnímu sycení jádra
a díky ostatním unikátním vlastnostem vláken vnitřní struktury produktu.

»Doporučené aplikace
X-Board Decor™ je vhodný pro aplikace, které vyžadují pevnost, lehkost a stabilitu
spolu s atraktivní povrchovou úpravou. Je ideální jako náhrada tradičních výrobků na
bázi dřeva, PVC, apod. Desky s sebou přinášejí zajímavou již dříve předpřipravenou
povrchovou úpravu bez další nutnosti jakýchkoliv dodatečných úprav jako laminování,
tapetování, nebo lepení až v místě montáže.

»Výroba a testování
Produkty jsou vyráběny ve velmi striktním výrobním procesu při dodržování přísných
pravidel řízení kvality. Vývoj a testování jsou prováděny podle mezinárodních standardů
kvality.

»Vlastnosti produktu
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Vzhled
Povrch materiálu je stejnorodý, bez povrchových puchýřků, bez jiných
cizorodých ingrediencí nebo nečistot. Zabarvení a finální úprava produktu vždy
odpovídá původně, zákazníkem odzkoušenému vzorku.
Fyzikální vlastnosti
• Vynikající pevnost a stabilita při standardní interiérové vlhkosti při kolísajících
teplotách.
• Vysoká odolnost proti poškrýbání odření
• Vodě a páře odolné provedení.
• Povrch může být jemně otírán vlkým hadrem nebo žínkou.
• Povrch desky je doporučeno čistit jemnými roztoky domácích čistících
chemických prostředků.
• Po očištění otírejte povrch desky do sucha neabrazivním jemným suchým
hadrem.
Ekologické vlastnosti
• Podle "EEC HAZARD CLASSIFICATION" jsou všechny komponenty klasifikovány
jako zcela nezávadné.
• ádné komponenty výrobku neobsahují jakékoliv chemické či biologické zdraví
škodlivé nežádoucí látky.
• Produkt je prokazatelně nekarcinogenní.
• Struktura jádra obsahuje 97% komponent z již dříve použitých surovin od
spotřebitele. (NEJZELENĚJŠÍ PRODUKT NA TRHU).
Klasifikace odolnosti proti hoření
• Certifikace DIN 4102 a SANS10177.
• Žádné toxické výpary při hoření.
• Není explozivní.
• Nízké požární zatížení na základě nízké výhřevnosti při hoření.
Doporučené hodnoty pro skladování a výrobu
• Doporučená teplota okolí při konstruování aplikací je v rozmezí: 5º C and 45º
C.
• Doporučená teplota okolí pro CNC řezání na plotrech: 21º C ±3º C.
Velikosti desek
• Typický (nejvíce používaný) formát je 122cm x 290cm
Dostupné tloušťky
• 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 19mm, 20mm, 22mm, 25mm, 32mm,
42mm

Tloušťka

*

122cm x 244cm

220cm x 360cm

(Minimum)

(Maximum)

(Speciální)

10mm

Ano

Ano

Na vyžádání

16mm

Ano

Ano

Na vyžádání

Jiné tloušťky

Na vyžádání

Na vyžádání

Na vyžádání

Minimální interiérová životnost je 36 měsíců.

Jiné délky

•

Fyzikální vlastnosti

Vlastnosti

Metoda testu

Hmotnost (kg/m2)

Hodnota

Hodnota

10mm

16mm

1,9

2,4

Mez pevnosti /m2)

ASTMC473-03

90

90

Pevnost v ohybu (kg)

ASTMC473-03

31

55

Poznámka: Shora uvedené hodnoty odpovídají naměřenému průměru.

Vlastnosti

Metoda testu

Hodnota

Nízká teplota

-5ºC po dobu 48 hodin

Žádné viditelné změny

Vysoká teplota

70ºC po dobu 48 hodin

Žádné viditelné změny

Odolnost-vlhkost

•

ASTMC473:Vertikální
expozice 48 hodin při 90%
vlhkosti a 40ºC

Žádné viditelné
změny, deformace,
zvlnění, bobtnání ani
růst plísní.

Dokumentace - upozornění
Shora uvedené hodnoty jsou založeny na expertizách výrobce Xanita a výsledky
byly získány v průběhu výzkumu a vývoje produktu X-BoardPrint™.

Nabídka běžných dekorativních papírových fólií

