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A MULTICLEAR TM egy kiváló minöségü üregkamrás polikarbonát 
lemezcsalád. A MULTICLEARTM gyártása során a legkorszerübb
extrúziós technológiát használják, a kiváló minöség és rugalmas
szolgáltatás érdekében.

Az üregkamrás lemezek kimagasló ütésálló-képességgel rendelkeznek,
míg súlyuk alig éri el az üveg súlyának negyedét.
A MULTICLEAR TM lemezek ütésálló-képessége négyszerese a PVC-
ének, 10-szerese a plexiének. A termék esztétikus megjelenése
alkalmassá teszi, hogy helyettesítse az üveget és más müanyagokat
a legkülönbözöbb üvegezési feladatok ellátásában.
A MULTICLEAR TM egyedülálló kétoldali UV-védelemmel rendelkezik.
10 év korlátozott garancia vonatkozik az elszínezödésre, ütésálló-
képesség csökkenésére, valamint a fényáteresztö-képesség megvál-
tozására. A kétoldali UV-védelem megkönnyíti a mozgatást, raktározást
és a beépítést is, hiszen nem szükséges megjelölni a lemezt, mint
azt az egyoldali UV-védelemmel rendelkezö lemezek esetében szokás.
A lemezeket egyenletes UV-szürö réteggel látják el, maximális védelmet
garantálva az elszínezödés és mechanikai sérülések ellen.
Tüz esetén a MULTICLEAR    lemezek megolvadnak, így utat engednekTM

a hönek és a füstnek, melyek eltávozhatnak az épületböl, így csökkentve
a tüzterjedést és a lángok elharapódzását.

A MULTICLEARTM termékcsalád kiváló hö- és hangszigetelö tulajdonság-
gal rendelkezik. Szintén kiváló a vegyszerekkel szembeni ellenállása, 
valamint szélsöséges idöjárási viszonyok között használható.
A MULTICLEARTM STRONG lemezek megnövelt merevséggel rendelkez-
nek, ezáltal költséget takaríthatunk meg a kevesebb számú alátámasztás
használatával, egyúttal nö a fényáteresztés is. Az opál színü lemezek
speciális fényszóró adalékanyaggal készülnek, egyedi megjelenést és 
egyenletes fényeloszlást garantálva. A termékpaletta különösen alacsony
K-értékkel rendelkezö terméket is felvonultat, pl. a 25 mm vastag, 5-falú
lemez (1,55 W/m2K ).
Az A-Plast Kft. kizárólagos magyarországi forgalmazóként készséggel ad 
felvilágosítást a beépítést, felhasználást, kivitelezést illetöen, valamint
minden egyéb felmerülö kérdésben.

Alkalmazási területek:
A MULTICLEAR TM számtalan felhasználási területen alkalmazható.
Például:
Építőiparban bevilágítókhoz, elötetökhöz, garázs- teraszlefedések-
hez, medencelefedésekhez, térelválasztókhoz, üvegházakhoz,
télikertekhez, buszmegállókhoz, stadionok lefedéséhez, stb.

Világítódobozok/Reklámipar
Világító dobozok, neonfények, reklámberendezések, stb.

Csomagolás/Mezögazdaság
Védöcsomagolás, üvegházak, mezögazdasági épületek.

Tulajdonságok

• Kiváló fényáteresztő képesség
• Átlátszó és átvilágítható
• Esztétikus megjelenés
• UV-védelem
• Egyedülállóan egyenletes UV-réteg eloszlás
• Kiváló tűzállósági tulajdonságok és egyenletes 

fényelosztás
• Teljeskörű garancia
• Kiváló időjárásállóság
• Kiváló hőszigetelőképesség
• Tűz esetén szellőzésképes
• Könnyű kezelhetőség - alacsony költségek
• Víztiszta, Bronz és Opál alapszínek
• mm-pontos méretrevágás
• opál szín esetén speciális fényszóró adalék
• Késsel történő vágás a fürészforgács elkerülése végett
• Kiváló K-érték: 25mm vastagság esetén  1.55 W/m2K
• Kombinálható a MULTICLEARTM STRONG termékcsaláddal


