Inspirations
close to you

Ochrana
před požárem
Kompetence v oblasti
designu a bezpečnosti

U12188
Světle šedá

One Pfleiderer:
Inspirations close to you –
pro vaše požadavky
a váš úspěch.

Inspirations
close to you

Značka Pfleiderer se mění. Ze spojení Pfleiderer Grajewo a Pfleiderer GmbH
vznikla nová, mezinárodní a schopná značka materiálů na bázi dřeva.
Díky tomu jsme mohli sladit všechna výrobní místa, zjednodušit postupy
a optimalizovat sortiment našich výrobků a nabídku služeb. A díky tomu máte
přístup k celosvětově identické nabídce dekorů, struktur a formátů, která je
ohledně své šířky a hloubky jedinečná.
One Pfleiderer pro vás znamená ještě silnějšího partnera pro materiály na
bázi dřeva, s výjimečnými schopnostmi v oblasti dekorativních povrchů,
službami orientovanými na zákazníky a důsledným zaměřením na udržitelnost.
A v neposlední řadě nekonečně kreativní i praktické „Inspirations close to you“.
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Dokonalá volba pro preventivní ochranu před požárem
Na výběr jsou různé materiály
Ideální pro novostavby a renovace
Právě ve veřejných zařízeních je téma požární ochrany staveb všudypřítomné:
Tam musejí být stavební produkty podle oblasti použití těžce hořlavé nebo
nehořlavé a musejí mít platný doklad o zkoušce požární odolnosti. Ten může
společnost Pfleiderer doložit pro všechny povrstvené protipožární desky.
S naším protipožárním sortimentem poskytujeme architektům a projektantům
rozmanité možnosti ztvárnění, neboť systém DST – spojení dekoru, struktury
a nosného materiálu od společnosti Pfleiderer se před oblastí požární ochrany
nezastaví. To znamená: Všechny těžce hořlavé produkty jsou k dostání téměř
s každým dekorem a každou strukturou ze systému DST společnosti Pfleiderer.
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Ochrana před požárem
Systém DST

Ochrana před požárem
Systém DST

neomezená tvůrčí
svoboda.
Kombinování pomocí
systému DST.
Dekory

Struktury

300 dekorů
14 struktur
20 nosičů

Nosné Desky

DST – D jako dekor, S jako struktura, T jako Trägermaterial, tedy nosný materiál.
Osvědčený systém DST je ve světě materiálů na bázi dřeva jedinečný: S jeho pomocí
lze kombinovat produkty koncernu Pfleiderer – dekor, strukturu a nosný materiál –
jako například laminované desky, PL a HPL prvky*. K tomu máte k dipozici rozsáhlý
dekorativní sortiment jednobarevných, dřevo reprodukujících, kamenných a kreativních
dekorů, které je možné pomocí struktur orientovaných na design a použití kombinovat
do velkého počtu variant nosných prvků – od dřevotřískových a vláknitých desek pro
tradiční výrobu nábytku a provedení interiérů přes protipožární desky a desky odolné
proti vlhkosti až po speciální nosné prvky, jako jsou BalanceBoard pro lehkou stavbu
a LivingBoard pro ekologické stavby. S hojným počtem materiálů a nepřebernými
kombinačními možnostmi vám sortiment koncernu Pfleiderer nabízí téměř neomezenou tvůrčí svobodu při vybavení interiérů.

*) Rádi vám poradíme:
Mějte na zřeteli: Dekor, struktura a nosný materiál ovlivňují vnější vzhled a barvu konečného produktu. Tak může při určitých kombinacích výrobků
v závislosti na výrobě docházet mezi DBS /HPL přes stejné označení dekoru a struktury a při výběru různých formátů a/nebo jakostí i v rámci stejného
druhu výrobku (HPL /DBS) k nepatrným rozdílům ve struktuře dekoru. Tyto odchylky nejsou vadou. U některých struktur (lesklých a matných) to
vyplývá z obzvláštní citlivosti. Abyste s našimi produkty vždy dosáhli toho nejlepšího výsledku a abychom předem vyjasnili případné odchylky, rádi
vám individuálně poradíme.
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Ochrana před požárem
Struktury

STRUKTURY –
CELÝ SVĚT POVRCHŮ

Ochrana před požárem
Nosné materiály a technologie povrstvení

●●
●●
●●
●●
●●

●●

FM Fine Matt ⁵)

HG Vysoký lesk ²)

Struktur nejrůznějšího charakteru
Dokonalý vysoký lesk
Různá provedení s matným charakterem
Póry plně identické se skutečným dřevem
Povrchy s perlovou strukturou a strukturou
ručního papíru
Kreativní struktury

ML Matný lak

NOSNÉ DESKY –
PRO KAŽDÝ POŽADAVEK
TA SPRÁVNÁ DESKA

●●
●●
●●

Snadná úprava a snadné zpracování
V přímé laminaci nebo s robustním HPL povrchem
Široké spektrum v různých kvalitativních provedeních

DecoBoard

Duropal-HPL

Duropal-HPL Compact

Duropal-Kompozitní element

Deska s přímou laminací na různých
nosních materiálech.

Vysokotlaký laminát s dekorativní
stranou a broušenou protistranou.

Kompaktní deska s černým nebo
bílým jádrem a dekorativním povrchen
na obou stranách.

Deska složená z nosného materiálu
a oboustraně potažená Duropal-HPL.

SM Semi-mat

Nosné materiály pro laminaci

MP Miniperla

ME Meandra ²) ³)

LI Linestra ¹) ³)

TC Top Face

MO Montana

VV Top Velvet

NW Natural Wood ⁴)

HPL / VE

PremiumBoard Pyroex

●

●

StyleBoard MDF Pyroex

●

●

Minerální kompaktní deska

●

Nehořlavý kompaktní laminát, černý

●

AH Autentický drevený pór ¹) ³)

RU Rustic Wood

SX Stucotex ¹) ⁴)

¹) DecoBoard jen v 2.800 x 2.100 / 5.600 x 2.100 mm ²) DecoBoard jen v 2.800 x 2.100 mm ³) HPL jen v 2.800 x 2.070 / 5.600 x 2.070 mm ⁴) HPL jen v 4.100 x 1.300 mm
⁵) jen jako DecoBoard možné
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DB

Výroba nábytku
a provedení interiérů

Odolné proti vlhkosti /
pevnost za vlhka

Individuální

Ochrana před požárem

Velmi hořlavé

Vhodné pro styk
s potravinami

Lehká stavba

Nehořlavé

Broušené

DB:	Deska dostupná pro přímou laminaci
HPL / VE:	Dostupné pro HPL nebo jako HPL element

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com
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Ochrana před požárem
Surové desky

Ochrana před požárem
Dekorativní desky

PremiumBoard Pyroex

DecoBoard Pyroex

Těžko hořlavá dřevotřísková deska, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorách
podléhajících zvýšeným požadavkům na chování při požáru.

Těžce hořlavá dřevotřísková deska s oboustrannou dekorativní laminací.

Formát v mm
Délka

Šířka

Tloušťka

Formát v mm
Délka

Šířka

Tloušťka

Struktury

2.655

2.100

10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38

2.800

2.100

16 / 19

AH / HG / LI * / ML*

5.310

2.100

10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38

5.600 / 2.800

2.100

16 / 19

AH / FM / LI * / ML* / NW / SX

5.310 / 2.655

2.100

10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38

FM / MO / MP / RU / SM / VV

* Dostupný program dekorů na vyžádání.

Oblas ti použití
Tento typ desky spojuje všechny přednosti dřevotřískové desky (vysoká pevnost, nadprůměrná životnost, dobrá zpracovatelnost,
všestranné možnosti dekorativních potahů) s dodatečnou bezpečností v případě požáru. Přidáním látek na ochranu dřeva proti ohni
se snižuje rychlost prohoření surových dřevotřískových desek, čímž výrazně roste požární odolnost a rovněž „čas celkového vzplanutí“.
K hlavním oblastem použití patří vnitřní obložení místností s vysokým rizikem požáru (laboratoře, prodejny na čerpacích stanicích,
televizní studia). Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.

Oblasti použití
Preventivní ochrana před požárem v oblasti dekorací. Při vybavování interiérů na obložení stěn a stropů, vestavby, dělicí prvky a nábytek,
v průmyslových a správních stavbách, ve školách, sportovních a víceúčelových halách, v hotelích a pečovatelských zařízeních.

Vlastnosti výrobku
Pokládkové desky

Nosný materiál

PremiumBoard Pyroex
Těžko hořlavá dřevotřísková deska, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorách podléhajících
zvýšeným požadavkům na chování při požáru.

Chování při požáru

těžce hořlavé
B-s2, d0

Emisní třída formaldehydu

E1

Vysoká rozměrová přesnost spojů na pero a drážku zajišťuje optimální dosednutí a rovnou, lícující pokládku. Na přání také certifikována
podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773) nebo PEFC™.
Formát v mm *
Délka

Šířka

Tloušťka

Počet kusů v balení / tloušťka
10
13
16
19

22

25

28

38

1.760

690**

10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38

80

35

32

30

20

60

50

40

* Uvedené formáty se vztahují na vnější rozměr (včetně pera).
* * Tyto formáty jsou vázány na minimální množství.

Vlastnosti výrobku
Typ desky

podle P2

Chování při požáru

těžce hořlavé
B-s2, d0

Emisní třída formaldehydu

E1
DecoBoard Pyroex

PremiumBoard Pyroex (B1)

Melaminová laminace

PremiumBoard Pyroex

Melaminová laminace

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com
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Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com
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Ochrana před požárem
Dekorativní desky

Ochrana před požárem
Dekorativní desky

DecoBoard Individual Pyroex

DecoBoard MDF Pyroex

Těžce hořlavá dřevotřísková deska s individuálními motivy vytvořenými digitálním tiskem
při přímé laminaci. Přední stranu lze potisknout podle přání, zadní strana je standardně bílá.

Těžce hořlavá středně tvrdá vláknitá deska (MDF) s homogenní strukturou,
s oboustrannou dekorativní laminací prosycení melaminovou pryskyřicí.

Formát v mm
Délka

Šířka

Tloušťka

Struktury

2.800

2.100

16 / 19

AH / HG / MO / MP / SM / VV

Formát v mm
Délka

Šířka

Tloušťka

Struktury

5.600 / 2.800

2.100

16 / 19

AH / FM / LI * / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX /
VV

* Dostupný program dekorů na vyžádání.

Oblasti použití
Preventivní ochrana před požárem u individuálních prvků pro nábytek a osazení, obložení stěn, dělicí prvky pro kreativní vybavení interiéru
a stavební projekty, na veletrzích a akcích, v obchodech a prodejnách, v gastronomii, hotelech a na výletních lodích, ve vzdělávacích
a volnočasových zařízeních, v ordinacích a na klinikách a rovněž pro další použití. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky
náročných površích.

Oblasti použití
Všude tam, kde existují zvýšené požadavky na chování při požáru – těžce hořlavé – a na kvalitu hran – lze je tvarově obrábět
a lakovat – např. u nábytku a regálů náležejících do vybavení obchodů a interiérů.

Vlastnosti výrobku

Vlastnosti výrobku

Nosný materiál

PremiumBoard Pyroex
Těžko hořlavá dřevotřísková deska, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorách
podléhajících zvýšeným požadavkům na chování při požáru.

Nosný materiál

StyleBoard MDF Pyroex
Těžce hořlavá, středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí.

Chování při požáru

Chování při požáru

těžce hořlavé
C-s2, d0

těžce hořlavé
C-s2, d0

Emisní třída formaldehydu

Emisní třída formaldehydu

E1

E1
CARB2: K dostání na vyžádání.

DecoBoard Individual Pyroex

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com
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DecoBoard MDF Pyroex

Tisk motivu s impregnací
melaminovou pryskyřicí

Melaminová laminace

PremiumBoard Pyroex

StyleBoard MDF Pyroex

Melaminová laminace

Melaminová laminace

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com
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Ochrana před požárem
Vysokotlaké lamináty (HPL)

Ochrana před požárem
Vysokotlaké lamináty (HPL)

Duropal-HPL Pyroex

Duropal-HPL Metalíza Pyroex

Dekorativní vysokotlaký nehořlavý laminát klasifikace HGF / VGF podle EN 438-3
s pevným melaminovým povrchem a broušenou zadní stranou.

Dekorativní nehořlavý vysokotlaký laminát se zvláštním optickým metalickým efektem díky
perličkovým pigmentům. Z několika pryskyřicí pokrytých celulózových vrstev a laminovaných
dekorativních papírů, které byly slisovány za tlaku a tepla. Zadní strana je zbroušená pro
možnost klížení.

Formát v mm
Délka

Šířka

Tloušťka

Struktury

2.800

2.070

0,8 / 1,0 / 1,2

5.600

2.070

0,8 / 1,0 / 1,2

Formát v mm
Délka

Šířka

Tloušťka

Struktury

AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV

2.800

2.070

0,8 / 1,0 / 1,2

AH / HG / LI / ML / MO / MP / RU / SM / VV

AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV

5.600

2.070

0,8 / 1,0 / 1,2

AH / HG / LI / ML / MO / MP / RU / SM / VV

Oblasti použití

Oblasti použití

Nehořlavý povrchový materiál pro stěny a dveře, nábytek a vestavby ve veřejných a zvláštních budovách, jako jsou nádraží a letiště,
v obchodních a volnočasových zařízeních, hotelech, školách, pečovatelských zařízeních a nemocnicích.

Nehořlavý povrchový materiál pro stěny, nábytek a vestavby ve veřejných a zvláštních budovách, jako jsou nádraží a letiště, v obchodních
a volnočasových zařízeních, veřejných místech, hotelech, školách, pečovatelských zařízeních a nemocnicích. Metalické povrchy se hodí výlučně
pro vertikální použití s obzvláštními požadavky na design. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

Vlastnosti výrobku
Produktová norma

EN 438-3

Chování při požáru

těžce hořlavé
C-s1, d0 (DIN EN 13501-1)
Podle použitého nosného materiálu a lepidla mohou být kompozitní prvky HPL klasifikovány odlišně.

Duropal-HPL / Metallic
Duropal-HPL / Metallic Pyroex

Duropal-HPL / Metallic IMO

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com
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Vlastnosti výrobku
Produktová norma

podle EN 438-8

Chování při požáru

těžce hořlavé
C-s1, d0 (DIN EN 13501-1)
Podle použitého nosného materiálu a lepidla mohou být kompozitní prvky HPL klasifikovány odlišně.

Duropal-HPL / Metallic
Duropal-HPL / Metallic Pyroex

Duropal-HPL / Metallic IMO

Melaminem tvrzený
dekorativní papír

Melaminem tvrzený
dekorativní papír

Pryskyřicí tvrzené
celulózové pásy,
zadní strana broušená

Pryskyřicí tvrzené
celulózové pásy,
zadní strana broušená
Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com
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Ochrana před požárem
Vysokotlaké lamináty (HPL)

Ochrana před požárem
HPL Compact

Duropal-HPL Individual Pyroex

Duropal-HPL Compact Pyroex,
s černým jádrem

Vysokotlaký nehořlavý laminát s individuálními digitálně tištěnými motivy.
Zadní strana je zbroušená pro možnost klížení.

Kompaktní nehořlavý vysokotlaký laminát s klasifikací CGF podle EN 438-4.
S černým zrnem a oboustranným dekorativním melaminovým povrchem.

Formát v mm
Délka

Šířka

Tloušťka

Struktury

2.800

2.070

1,2

HG / MP / SM / VV

Formát v mm
Délka

Šířka

Tloušťka

Struktury

2.800

2.070

2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15

HG / MO / MP / SM / VV

5.600

2.070

2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15

HG / MP / VV

Oblasti použití
Nehořlavý povrchový materiál pro použití na veletrzích, v obchodech a na akcích, pro veřejné a zvláštní budovy, hotely, školy, ordinace
a kliniky. Kdykoliv, když budou kromě protipožární ochrany požadovány zvláště individuální design, snadná údržba nebo odolnost.

Oblasti použití
Preventivní ochrana před požárem u vnitřního vybavení, pro vlhké prostory a všude tam, kde je požadována obzvláštní pevnost materiálu,
např. jako ochrana stěn. Také pro nábytkové a vestavné prvky, zejména je-li v souvislosti s koncepcí ochrany před požárem třeba realizovat
úzké průřezy materiálu nebo řešení s otevřenými hranami.

Vlastnosti výrobku
Produktová norma

podle EN 438-3

Chování při požáru

těžce hořlavé
C-s2, d0 (DIN EN 13501-1)
Podle použitého nosného materiálu a lepidla mohou být kompozitní prvky HPL klasifikovány odlišně.

Duropal-HPL Individual
Duropal-HPL Individual Pyroex

Vlastnosti výrobku
Produktová norma

EN 438-4

Materiál jádra

Nehořlavý kompaktní laminát, černý masivní, černě probarvené jádro z kompaktního vrstveného
materiálu, vhodné pro použití na vysoce namáhaných plochách, které podléhají požadavkům na
chování při požáru.

Chování při požáru

těžce hořlavé
Tloušťka 2 mm – 8 mm: B-s2, d0 (DIN EN 13501-1)
Tloušťka 9 mm – 15 mm: B-s1, d0 (DIN EN 13501-1)

Duropal-HPL Compact Individual, schwarzer Kern

Tisk motivu s impregnací
melaminovou pryskyřicí

Korrektur Farbe
auf schwarz!!!

Tisk motivu s impregnací
melaminovou pryskyřicí
Pryskyřicí tvrzené
celulózové pásy černé

Pryskyřicí tvrzené
celulózové pásy,
zadní strana broušená
Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com
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Dekorační papír
impregnovaný
melaminovou pryskyřicí
Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com
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Ochrana před požárem
HPL Compact

Ochrana před požárem
HPL Compact

Duropal-HPL Compact Pyroex Metalíza,
černé jádro

Duropal-flameprotect Compact
Nehořlavá protipožární deska z primárně minerálních složek, s bílým zrnem
a oboustranným dekorativním laminovaným povrchem.

Kompaktní nehořlavý vysokotlaký laminát s černým zrnem a oboustranným
dekorativním laminovaným povrchem.

Formát v mm
Délka

Šířka

Tloušťka

Struktury

2.800

2.070

2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15

HG / MO / MP / SM / VV

5.600

2.070

2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15

HG / MP / VV

Formát v mm
Délka

Šířka

Tloušťka

Struktury

2.800

2.070

3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15

HG / MP / SM / VV

Oblasti použití
Oblasti použití
Nábytkové a vestavné prvky, zejména pokud se v souvislosti s koncepcí ochrany před požárem vybavují vlhké oblasti, nebo tam, kde jsou
zvýšené požadavky na hygienu. Také v případech, kdy je třeba realizovat úzké průřezy materiálu nebo řešení s otevřenými hranami.
Metalické povrchy se hodí výlučně pro vertikální použití s obzvláštními požadavky na design. Nedoporučuje se použití na horizontálních
a mechanicky náročných površích.

Vlastnosti výrobku
Produktová norma

EN 438-8

Materiál jádra

Nehořlavý kompaktní laminát, černý masivní, černě probarvené jádro z kompaktního vrstveného
materiálu, vhodné pro použití na vysoce namáhaných plochách, které podléhají požadavkům na
chování při požáru.

Chování při požáru

těžce hořlavé
Tloušťka 2 mm – 8 mm: B-s2, d0 (DIN EN 13501-1)
Tloušťka 9 mm– 15 mm: B-s1, d0 (DIN EN 13501-1)

Duropal-HPL Compact / Metallic, schwarzer Kern
Duropal-HPL Compact / Metallic Pyroex, schwarzer Kern

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com
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Abb. Querschnitt Korrektur Farbe auf
schwarz!!!

V preventivní ochraně před požárem univerzálně použitelné pro snížení požárního zatížení. Zejména tam, kde jsou požadovány nehořlavé
materiály a existují zvláštní požadavky na design a snadnou údržbu. Mezi oblasti použití patří dekorativní vybavení interiérů jako nábytek,
vestavby a obložení stěn na únikových chodbách a schodištích (únikové a nouzové trasy) ve standardních budovách, ale také ve zvláštních
budovách s vyššími požadavky, jako např. ve výškových budovách, velkých kancelářských budovách, nemocnicích, pečovatelských zařízeních,
školách, školkách, hotelech, obchodních centrech nebo veřejných místech atd. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky
náročných površích.

Vlastnosti výrobku
Materiál jádra

Minerální kompaktní deska
Kompaktní jádro z primárních minerálních složek s vynikajícími pevnostními vlastnostmi.
Určeno pro oblasti, které podléhají obzvlášť vysokým požadavkům na ochranu před požárem.

Chování při požáru

nehořlavé
A2-s1, d0 (DIN EN 13501-1)

Hustota

1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³

Dekory

Viz kolekce Duropal-flameprotect compact

Duropal-flameprotect compact
Duropal-flameprotect compact IMO

Melaminem tvrzený
dekorativní papír

Melaminem tvrzený
dekorativní papír

Pryskyřicí tvrzené
celulózové pásy černé

Minerální kompaktní
deska

Melaminem tvrzený
dekorativní papír

Melaminem tvrzený
dekorativní papír

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com
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Ochrana před požárem
Kompozitní prvky

Ochrana před požárem
Kompozitní prvky

Duropal-Kompozitní Pyroex

Duropal-Kompozitní MDF Pyroex

Těžce hořlavý kompozitní prvek z dřevotřískové desky s vylepšenou odolností proti ohni,
s oboustranným potahem Duropal-HPL Pyroex, příp. Duropal-HPL Metalíza Pyroex.

Těžce hořlavý kompozitní prvek ze středně tvrdé vláknité desky s homogenní skladbou
a nehořlavými vlastnostmi, s oboustranným potahem Duropal-HPL Pyroex, příp. Duropal-HPL
Metalíza Pyroex.

Formát v mm
Délka

Tloušťka HPL
v mm

Celková tloušťka
v mm

Struktury

Šířka

Formát v mm
Délka

Tloušťka HPL
v mm

Celková tloušťka
v mm

Struktury

Šířka

2.800

2.070

0,8

17,6 / 20,6

AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV

2.800

2.070

0,8

17,6 / 20,6

AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV

4.100

1.300

0,8

20,6

FG / MP / SM / TC / VV

5.600

2.070

0,8

17,6 / 20,6

AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV

Oblasti použití

Oblasti použití

Všude tam, kde v rámci dekorativního vybavení interiérů existují kromě preventivní ochrany před požárem požadavky na kvalitu
a odolnost. Na obložení stěn, vestavby a nábytek pro komerční prostory v průmyslových, obchodních a správních budovách,
ve volnočasových zařízeních a veřejných prostorách, jako jsou školy, sportovní a víceúčelové haly, kina, diskotéky, hotely, nemocnice
a pečovatelská zařízení.

Všude tam, kde je požadován odolný kvalitní povrch a vynikající kvalita bočních ploch – s možností tvarového obrábění a lakování –
v kombinaci se zlepšeným chováním při požáru: u nábytku a vnitřního vybavení obchodních a volnočasových zařízení, ve veřejných
budovách, zvláštních budovách a na veřejných místech, jako jsou veletrhy a akce.

Vlastnosti výrobku
Vlastnosti výrobku
Nosný materiál

PremiumBoard Pyroex
Těžko hořlavá dřevotřísková deska, vhodná pro vnitřní zařízení a pro nábytek podléhající
zvýšeným požadavkům na chování při požáru.

Chování při požáru

těžce hořlavé
Formát 2.800 x 2.070 mm: C-s2, d0 (DIN EN 13501-1)
Formát 4.100 x 1.300 mm: B-s2, d0 (DIN EN 13501-1)
Formát 4.100 x 1.300  mm: C-s3, d0 (DIN EN 13501-1)

Emisní třída formaldehydu

StyleBoard MDF Pyroex
Těžko hořlavá, středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5,
s homogenní konstrukcí a vynikajícím povrchovým klidem.

Chování při požáru

těžce hořlavé
B-s2, d0 (DIN EN 13501-1)

Emisní třída formaldehydu

E1

E1

Duropal-Verbundelement Pyroex

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com
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Nosný materiál

Duropal-Verbundelement MDF Pyroex

HPL Pyroex /
HPL Metalíza Pyroex

HPL Pyroex /
HPL Metalíza Pyroex

PremiumBoard Pyroex

StyleBoard MDF Pyroex

HPL Pyroex /
HPL Metalíza Pyroex

HPL Pyroex /
HPL Metalíza Pyroex

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com
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Klasifikace

Klasifikace

Klasifikace společnosti
Pfleiderer Produkty
pro ochranu před požárem

Stavebně
technický
požadavek

Produkt fy Pfleiderer
pro ochranu před

požárem
Evropská třída dle
DIN EN 13501-1

Doplňující požadavek

žádný
kouř

žádné odpadávající
hořící částice / kapky

Nehořlavé

Duropal-flameprotect Compact

A2-s1, d0

●

●

Velmi hořlavé

Duropal-HPL Compact Pyroex,
s černým jádrem / Tloušťka ≥ 9 mm

B-s1, d0

●

●

Duropal-HPL Compact Pyroex Metalíza,
černé jádro / Tloušťka ≥ 9 mm
PremiumBoard Pyroex

B-s2, d0

●

DecoBoard Pyroex
Duropal-Kompozitní Pyroex
Formát 4.100 x 1.300 mm
Duropal-Kompozitní MDF Pyroex
Duropal-HPL Compact Pyroex,
s černým jádrem / Tloušťka < 9 mm
Duropal-HPL Compact Pyroex Metalíza,
černé jádro / Tloušťka < 9 mm
Duropal-HPL Pyroex *

C-s1, d0

●

●

Duropal-HPL Metalíza Pyroex *
DecoBoard Individual Pyroex

C-s2, d0

●

C-s3, d0

●

DecoBoard MDF Pyroex
Duropal-Kompozitní Pyroex
Formát 2.800 x 2.070 mm
Duropal-HPL Individual Pyroex *
Duropal-Kompozitní Pyroex
Formát 4.100 x 1.300 mm

* Pozor: V návaznosti na použitý nosič a lepidlo mohou vykazovat HPL kompozitní prvky rozdílné klasifikace.

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com
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Klasifikace

trvalost

Evropská klasifikace
stavebních hmot dle jejich
protipožárních vlastností
Norma EN 13501-1 pro klasifikaci chování stavebních materiálů při hoření je uznávaná v celé Evropě. Třídy uvedené
v normě EN 13501-1 splňují následující stavebně technické požadavky a také doplňkové požadavky týkající se vývinu
kouře a hořících kapek, resp. hořících částic:

Stavebně technický
požadavek

Doplňkový požadavek:
žádný kouř

Nehořlavé stavební hmoty

Těžce hořlavé stavební hmoty

Doplňkový požadavek:
žádné odpadávající
hořící částice/kapky

Abyste s námi
mohli pracovat
s dobrým
svědomím.

Evropská třída
dle DIN EN 13501-1

●

●

A1

●

●

A2-s1, d0

●

●

B/C-s1, d0

●

A2-s2/s3, d0

●

B-s2/s3, d0

●

C-s2/s3, d0

●

A2-s1, d1/d2

●

B-s1, d1/d2

●

C-s1, d1/d2
A2/B/C-s3, d2

Normálně hořlavé stavební hmoty

●

D-s1/s2/s3, d0

●

E

Udržitelné myšlení a chování je podmínkou budoucnosti nás všech. I u vašich zákazníků
trvale roste povědomí o udržitelně vyráběných a zdravých produktech.

D-s1/s2/s3, d1
D-s1/s2/s3, d2
E-d2
Snadno hořlavé stavební hmoty

F

Vysvětlení symbolů
Symbol

Kritérium

Oblast použití

s

smoke

požadavky na vývin kouře

d

droplets

požadavky na hořící kapky

U veškerých aktivit Pfleiderer tedy dbá na jejich bezpodmínečnou trvalou udržitelnost.
Na všech úrovních – ekonomické, ekologické i sociální: Nejen že naše produkty vyrábíme
s maximální pečlivostí, ale zhotovujeme je v rámci certifikovaného systému environmentálního managementu. Při výrobě dbá Pfleiderer na bezpodmínečnou ekologičnost,
jako např. u desek LivingBoard lepených lepidlem bez formaldehydu, a je téměř čtyři
desetiletí synonymem pro udržitelnou výrobu.
Také jako zaměstnavatelé neseme mimořádnou odpovědnost: Proto v naší společnosti
dbáme na kulturu důvěry zaměřenou na jednání vycházející z principů vlastní odpovědnosti. Trvalá udržitelnost, ze které těžíte – díky produktům šetřícím životní prostředí,
angažovaným pracovníkům a maximální spokojenosti.

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com
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kontakt

kontakt

Vzorkový servis
Tel.: + 49 (0) 91 81 / 28 480
Fax: + 49 (0) 91 81 / 28 482
samples @ pfleiderer.com

Máte otázky ?
Těšíme se,
až nám zavoláte.

Vaše spokojenost nám leží na srdci. A ještě víc: Naším
požadavkem je překonání vašich požadavků. Proto
od nás mohou naši partneři také očekávat distribuci
a servis, které daleko přesahují obvyklá měřítka – jsou
individuální, férové a lidské. Máte konkrétní projekt,
nebo jen jednoduchou otázku? Ať tak či onak: Těšíme
se na nové úkoly – a na váš telefonát.

26
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Tel.: + 49 (0) 91 81 / 28 480
Fax: + 49 (0) 91 81 / 28 482
samples@pfleiderer.com

© Copyright 2017 Pfleiderer Deutschland GmbH.
Tyto informace byly zpracovány velice pečlivě.
Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však
ručit nemůžeme. Může dojít k barevným odchylkám
způsobeným technickými možnostmi tisku.
S ohledem na neustálý další vývoj a proměnu našich
produktů, možné změny relevantních norem, zákonů a
předpisů naše technické datové listy a výrobní podklady
výslovně nepředstavují žádné právně závazné ujištění
o obsažených vlastnostech produktů. Zejména z nich
nelze odvozovat vhodnost produktu pro konkrétní účel
použití. Proto tedy každý jednotlivý uživatel osobně
odpovídá za to, že si předem sám odzkouší zpracování
a vhodnost produktů popsaných v tomto dokumentu
pro zamýšlené použití a že bude mít na zřeteli právně
závazné rámcové podmínky a příslušnou aktuální
technickou úroveň. Dále odkazujeme výslovně na naše
Všeobecné obchodní podmínky.
Naše Všeobecné obchodní podmínky najdete na naší
internetové stránce: www.pfleiderer.com

Pfleiderer používá dřevo z trvale ekonomicky
obhospodařovaných lesních porostů.

ABS Hrany k našim deskám obdržíte přímo u
svého specializovaného prodejce produktů
Pfleiderer nebo prostřednictvím našich partnerů
Rudolf Ostermann GmbH : www.ostermann.eu

Pro CPL – laminatové hrany : prosím kontak
tujte nás pro individuální nabídku.

Pfleiderer Deutschland GmbH ∙ Ingolstädter Straße 51 ∙ 92318 Neumarkt ∙ Německo
Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480 ∙ Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 ∙ info@pfleiderer.com ∙ www.pfleiderer.com
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Vzorkový servis

