Relazzo Style
Karta techniczna

Dane techniczne
Właściwość
Gęstość
Obciążenie zrywające
Ugięcie

REHAU RELAZZO Style
Norma
EN ISO 1183-1
EN 310
EN 310

Odporność na zginanie przy stałym obciążeniu

EN 15534-1

Odporność przy zmiennym obciążeniu

W oparciu o normę EN 321
(właściwości podczas zginania zgodnie z DIN EN 310)

Test spadającego ciężarka

EN 477

5 h próba gotowania
- pęcznienie na długości
- pęcznienie na szerokości
- pęcznienie na grubości
- zwiększenie masy
28 dni zanurzenia w wodzie
- pęcznienie na długości
- pęcznienie na szerokości
- pęcznienie na grubości
- zwiększenie masy

EN 1087-1

Własności antypoślizgowe
Liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej

Sztuczne starzenie
Odporność na porost grzybów pleśniowych
Określenie odporności na
termity

mm

Wartość
≥ 1,22
≥ 3500
≤ 1,9
∆s ≤ 9,5
∆sr ≤ 4,5

%

≤ 18

rysa (mm)
głębokość wgniecenia (mm)

< 10
≤ 0,5

%
%
%
%

≤ 0,5
≤ 0,8
≤ 4,5
≤ 7,0

%
%
%
%
µ
°/klasa

≤ 0,5
≤ 0,8
≤ 4,5
≤ 7,0
≥ 0,43
≥ 24°/C

K-1

< 4,0 x 10-5

∆E

≤ 10

EN 317

EN 15534-1
DIN 51097
ISO 11359-2 lub DIN 53752,
(-20°C do +60°C)
DIN EN ISO 4892-2 metoda A,
Ocena skali szarości ISO 105-A02
lub zmiany koloru ∆L*, ∆a*, ∆b*, ∆E*
(zgodnie z ISO 7724-1/-2/-3)
DIN EN IEC 60068-2-10
w oparciu o DIN EN 117

Test mgły solnej

zgodnie z DIN EN ISO 9227

Właściwości palne

DIN EN 13501-1:2007

Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Powstałe w ten sposób prawa,
w szczególności prawo do tłumaczenia, przeddruku, korzystania z ilustracji, transmisji
radiowej, powielania metodą fotomechaniczną lub inną oraz zapisywania danych w formie
elektronicznej, są zastrzeżone.

Jednostka
g/cm³
N
mm

Udzielane przez nas porady fachowe, tak pisemne, jak i ustne, oparte są na naszych
doświadczeniach i wiedzy, nie stanowią jednak wiążącej informacji. Warunki wykonania
i różne przypadki zastosowań, na które nie mamy wpływu, wykluczają prawo do
podnoszenia roszczeń z tytułu udzielonych przez nas informacji. Zalecamy każdorazowo
upewnić się, czy dany produkt REHAU nadaje się do realizowanej inwestycji. Stosowanie,
wykorzystanie i adaptacja naszych produktów wykracza poza nasze możliwości kontroli
i tym samym pozostaje wyłącznie w obszarze Państwa odpowiedzialności. Gdyby mimo
tego wchodziła w grę odpowiedzialność z naszej strony, wówczas wyłączną podstawą
takiej odpowiedzialności są nasze Warunki Dostawy i Płatności, dostępne pod adresem
www.rehau.de/LZB. Dotyczy to również ewentualnych roszczeń gwarancyjnych, przy
czym gwarancja odnosi się do niezmiennej jakości naszych produktów zgodnie z podaną
specyfikacją.

odporny
odporny
Brak zmian
po 10 dniach
Klasa Efl

Zmiany techniczne zastrzeżone.
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