
Charakteristika
Lexan Margard  sú kompaktné, výborne priehladné
polykarbonátové platne s patentovanou povrchovou
úpravou proti oteru, s UV ochranou a zvýšenou
chemickou odolnostou. Výtvory sprejerov je možné
odstránit bez stopy vhodným rozpúštadlom. Extrémne
vysoká nárazová odolnost zabezpecuje aktívnu bezpecnost
a ochranu. Ideálny materiál na bezpecnostné zasklievanie
výkladov, okien, dverí, bankových prepážok a priezorov,
ale aj zábradlí, protihlukových stien, mantinelov a zón na
štadiónoch. Poskytuje bezpecnost ludom a chráni
majetok.

Lexan® Margard® MR5E
Lexan® Margard® FMR5E
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GE Structured Products

Lexan Margard

• Mimoriadna odolnost proti nárazu
• Stálost od – 40 °C do + 120 °C
• Výborná priepustnost svetla
• Vysoká optická círost
• Oteru odolný povrch
• Odolnost voci chemikáliam
• Nízka hmotnost ( iba 1,2 x 103 kg/m3 )
• Výborný útlm hluku
• Nenárocná manipulácia a inštalácia

Záruka
Na platne Lexan Margard  poskytuje výrobca GE Plastics desatrocnú záruku. Pri správnej
manipulácii, montáži a ošetrovaní platní sa záruka vztahuje na optické a fyzikálne vlastnosti. Platne si
dlhodobo zachovajú pevnost, farebnost, vysokú priepustnost svetla a odolnost proti pocasiu.

Neštandardné požiadavky
Všetky  platne Lexan  môžu byt dodávané aj v neštandardných šírkach, dlžkach a farbách. Taktiež
v neštandardných cenách, garanciách dodávok a ostatných podmienkach predaja.

  Výrobný sortiment Lexan Margard

Hrúbka                               šírka     dlžka       farba

   3, 4, 5, 6, 8, 9.5, 12 mm     2000 mm          3000 mm (maximum)     círa (112), bronz (5109)

Lexan Margard MR5E
Margard MR5E je urcený na ploché zasklievanie.

Lexan Margard FMR5E
Margard FMR5E je urcený na oblúkové zasklievanie.
Za studena je ohýbatelný pri dodržaní polomeru
Rmin=300 x hrúbka. Je ho tiež možné tepelne tvarovat
do oblúkového tvaru “previsom“ na forme
rovnomerným zohriatím na maximálnu teplotu 155°C.

Nárazová odolnost - test ocelovou gulou EN356
Platna Lexan Margard  má nárazovú odolnost, ktorá splna
najvyššie požiadavky Európskej Normy EN356 pre
bezpecnostné zasklievanie. Ocelová gula s hmotnostou 4,11 kg
a polomerom 100 mm je volne púštaná z rozlicných výšok na
zasklenie. Ocelová gula musí narazit na vzorku 3-krát. Platna
Lexan Margard  dosiahla najvyšší štandard (P4A a P5A)
požadovaný testom pri hrúbke 5 mm a viac.

Oznacenie
kategórie
odolnosti

Výška
pádu
mm

Celkový
pocet
nárazov

Nárazová
energia
úderu

EN 356 P1A 1500 3 v trojuholníku 62 J
EN 356 P2A 3000 3 v trojuholníku 123 J
EN 356 P3A 6000 3 v trojuholníku 247 J
EN 356 P4A 9000 3 v trojuholníku 370 J
EN 356 P5A 9000 3x3 v trojuholníku 370 J

Lexan Margard HL5E a Margard  FL5E
Typy z jednostraným vytvrdeným povrchom na
priemyselné aplikácie .

Test pre balkónové zasklievanie – DIN 52337
Bezpecnostné zasklievanie zábradlí na balkónoch, balustrádach a nadchodoch je podla DIN 52337
testované bocným spustením 45 kg mäkkého závažia a 10 kg tvrdého závažia na platnu výplne z 1,5
metrovej vzdialenosti. Platna musí odolat obom týmto nárazom bez prerazenia. Tento simulovaný test
splnajú všetky plné platne Lexan a od hrúbky 6 mm úspešne odolali aj vyššiemu zataženiu.



Základné odporúcania:
Kedže platne Lexan sa dodávajú v širokom sortimente a aj
ich využitie je rôzne, pri návrhu detailov montáže treba
zohladnit úcel použitia, spôsob uchytenia, charakteristiku
okolitého prostredia, velkost zataženia, bezpecnostné
požiadavky, architektonický zámer a dalšie faktory. Montáž
platní Lexan je síce nenárocná, no vyžaduje si urcité
technické znalosti pri návrhu a náradie pri realizácii. Ak
chcete, aby materiál vynikol, zachoval si kvalitu a konecné
riešenie bolo dokonalé, obrátte sa, prosím, pri montáži na
odborníkov, ktorí ochotne splnia Vaše požiadavky a zarucia,
že budete dlho spokojní.

vlastnost            metóda testu        jednotka   velkost

Tepelné 
Koeficient lineárnej
tepelnej roztažnosti ASTM D 696 1/°C 7x10-5

Tepelný index UL746B °C 100

Odolnost proti ohnu
Štát            Test Trieda
Nemecko DIN 4102, cast 1 B2
V. Británia BS 476, cast 7 Class 1
Francúzsko NF P 92-507 M3
Holandsko NEN 3883 Class 2
Slovenská republika STN 73 0862 B

Tercoplast s. r. o.
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Autorizovaný dodávatel na trh SR a CR

Typické vlastnosti:

vlastnost            metóda testu          jednotka   velkost

Fyzikálne
Špecifická hmotnost ISO 1183 -1.20
Absorpcia vody ( 24 h ) ISO 62 mg 10.0

Optické metóda testu          jednotka   velkost

Svetelná priepustnost ASTM D 1003  % 84-90

Mechanické metóda testu          jednotka   velkost
Pevnost v tahu (tok) ISO 527 Mpa   60
Pevnost v tahu (zlom)  ISO 527 Mpa   70
Tažnost (tok)   ISO 527 %   6.0
Tažnost (zlom)   ISO 527 %   120.0
Modul pružnosti v tahu ISO 527 Mpa   2350
Modul pružnosti v ohybe ISO 178 Mpa   2500

Odolnost povrchu proti chemikáliám
Unikátna povrchová úprava Lexan Margard zabezpecuje
aj jeho odolnost proti väcšine chemikáliám, s ktorými
môžu prichádzat vonkajšie zasklenia bežne do styku.
Vhodnost platní na aplikácie, pri ktorých dochádza ku
styku s agresívnymi chemikáliami by mala byt vždy
preskúšaná v konkrétnych podmienkach použitia, hlavne
pri pôsobení chemikálie na za studena ohýbané platne.
Z povrchu je tiež možné pomocou vhodného rozpúštadla
bez stopy odstránit farbu – grafické výtvory sprejerov.

Inštalácia
Typické podmienky inštalácie boli merané a pocítané podla správy pre Výskum výstavby a konštrukcie císlo B-90-
480, holandskej Organizácie pre vedecký výskum aplikácií /TNO/. Informácie o inštalácii žiadajte od GE Plastics, alebo
od dodávatela.

Všetky  písomné a ústne informácie, rady a odporúcania poskytuje firma General Electric
Plastics, jej filiálky alebo autorizované obchodné miesta podla svojho najlepšieho vedomia a
svedomia na základe doterajších skúseností. Výrobky sa predávajú podla všeobecných
dodacích podmienok dodávatela. Údaje uvedené v katalógu nevedú k zmenám, náhrade
alebo neplatnosti dodacích podmienok. Každému používatelovi materiálu Lexan
odporúcame, aby sa na všetkých dostupných miestach (vrátane atestov príslušných
ústavov) presvedcil, ci dodávaný materiál vyhovuje jeho individuálnemu úcelu použitia.
Dodávatel nepreberá zodpovednost alebo záruky za nijaké škody a straty spôsobené
neodborným alebo nesprávnym použitím výrobku.
Lexan  je registrovaná ochranná znacka spolocnosti General Electric Co., USA

Vysoká povrchová abrazívna odolnost
Lexan Margard  má unikátny, vytvrdený povrch
z vysokou odolnostou proti povrchovému abrazívnemu
poškodeniu. Vedlajšia tabulka ukazuje povrchovú
odolnost podla štandardných testov, používaných pre
plastické platne v bezpecnostnom zasklievaní v porovnaní
s klasickým sklom a s platnou bez tejto povrchovej úpravy.
Test spocíva v obrusovaní povrchu brúsnym kotúcom
a meria sa úbytok hmotnosti vzorky.

Chemikália Lexan 9030 Lexan Margard
Toluén z/s OK
Acetón s OK
Metyletylketón s OK
Dichlórmetán z/s OK
Amoniak OK OK
Riedidlo z/s OK
Benzín z/s OK
Nafta OK OK
z=zafarbenie povrchu s=narušenie povrchu
OK - bez narušenia, odoláva

Metóda
testu

Lexan
Margard
FMR5E

Lexan
Margard
MR5E

Sklo Lexan
9030

Obrusovanie
kolesom CS10F
o hmotnosti 500gm 

ASTM D1044
ANSI 226.1
1983

%
úbytok
hmotnosti

%
úbytok
hmotnosti

%
úbytok
hmotnosti

%
úbytok
hmotnosti

a) 100 cyklov
Test pre plasty
na zasklievanie 7 2,1 0,5 30

b) 500 cyklov Zvýšený test - 12 1 46
Pieskový test DIN 52348 3 2 1 37

+  20 mm

c


