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KARTA TECHNICZNA 

 

 

 

 

PIOMBO to innowacyjna matowa powierzchnia idealna przy produkcji mebli oraz aranżacji 

wnętrz. Wykorzystanie nowatorskiej, opatentowanej technologii Electron Beam Curing 

(żywice akrylowe utwardzane za pomocą wiązki elektronów) sprawiło, że struktura 

praktycznie nie obija światła, jest odporna na odciski palców oraz zarysowania, a ponadto 

jest niezwykle delikatna i aksamitna w dotyku. 

Dostępne jako front, laminaty oraz obrzeże. 

Płyty PIOMBO można stosować zarówno na powierzchniach pionowych, jak i poziomych. 

 

DANE 
TECHNICZNE 

FRONT/PŁYTA LAMINAT OBRZEŻE 

 STANDARDY DANE STANDARDY DANE DANE 
WYMIARY (MM) *  3050x1300  3050x1300  

GRUBOŚĆ (MM)*  12/19/22  0,8 1,0 

POŁYSK 600 ISO2813 <3 ISO2813 <3 <3 

ODPORNOŚC NA 
ŚCIERANIE 

EN14323 Klasa 3A 
IP≥150 

EN 
438:2015/2.10 

IP≥150 - 

ODPORNOŚĆ NA 
CIŚNIENIE WODY 

EN14323 ≥poziom 4 EN 
438:2015/2.14 

≥poziom 4 - 

ODPORNOŚĆ NA 
TEMPERATURĘ 

EN12722 Klasa B EN 
438:2015/2.16 

≥poziom 4 - 

ODPORNOŚĆ NA 
ZADRAPANIA 

EN14323 ≥poziom 3 
≥4N 

EN 
438:2015/2.25 

≥poziom 3 
≥4N 

 

ODPORNOŚĆ NA 
PLAMY/ODBARWIANIE 

EN14323 Gr.1 e 2, 
klasa≥4 

EN 
438:2015/2.25 

≥poziom 3 
≥4N 

 

ODPORNOŚĆ NA 
MIKROZADRAPANIA 

EN16904 ≥MSR-B2 EN16904 ≥MSR-B2 - 

ODBIJANIE ŚWIATŁA EN14323 ≥ 4 skala 
szarości 

EN 
438:2015/2.27 

≥ 4 skala 
szarości 

≥ 4 skala 
szarości 

ODPORNOŚĆ NA 
UDERZENIE 

 - EN 
438:2015/2.20 

≥20N - 

EMISJA 
FORMALDEHYDU 

EN ISO 
12460-3 

< 3,5 
mg/hm2 

EN ISO 12460-
3 

< 3,5 
mg/hm2 

Nie zawiera 
CH2O 

CERTYFIKAT FSC ®  FSC ® 
MIESZANY 

95% 

 FSC ® 
MIESZANY 

Nie dotyczy 
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PRZECHOWYWANIE I OBCHODZENIE SIĘ 

 

Towar musi być przechowywany w suchym i przewiewnym miejscu (wilgotność powietrza 35%-65%). 

Nie przechowywać w pobliżu łatwopalnych materiałów. W przypadku wystawienia na działanie 

promieni słonecznych materiał może ulec zniszczeniu. Palety powinny być przechowywane właściwie 

w pozycji prostopadłej do podłoża, na stabilnym podłożu. Aby uniknąć odkształceń lub plam od 

wilgoci należy płyty i palety przechowywać we właściwych pomieszczeniach. W obchodzeniu się z 

płytami należy używać odpowiednich ochraniaczy lub rękawic. Maszyny i sprzęt muszą być 

wyposażone w odpowiedni system zasysania. 

 

 

CZYSZCZENIE I UTRZYMANIE 

 
Płyty PIOMBO dostarczane są pokryte folią ochronną, którą należy usunąć natychmiast po 

otrzymaniu. Płyty PIOMBO są najbardziej odporne spośród pozostałych stosowanych przy produkcji 

mebli. Do czyszczenia należy stosować detergenty używane w codziennym czyszczeniu nawierzchni. 

Zaleca się nie używać środków w spray-u bezpośrednio na powierzchnię, gdyż może to powodować 

powstawanie plam i śladów; w zamian zaleca się rozpylenie środka na miękką, wilgotną szmatkę, 

wyczyścić powierzchnię a następnie wypłukać szmatkę. Unikać stosowania produktów żrących, 

wybielaczy czy o wysokiej zawartości chloru lub kwasów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Wartości odnoszą się do standardowych konfiguracji produktu. W celu zakupu produktu  

o niestandardowych wymiarach prosimy o kontakt z działem sprzedaży. 

  

 


