
 
 

Katalogový list překližka foliovaná Welde 
 

 

Rozměry desek 

 Délka, mm: 2500; 2440   

 Šíře, mm: 1250; 1220; 625  

 Tloušťky, mm: 6; 8; 10; 12; 15; 18; 21; 24  

Ostatní tloušťky a rozměry možné na vyžádání. 

Fyzikálně mechanické vlastnosti 

№ Kritérium 
Specifikace dýh 

Robusta (dunajská delta)  

1. Hustota, kg/m3  500 

2. 

Ohybový modul elasticity, N/mm2: 
- Rovnoběžně s vlákny Е║ 

4900 

- Kolmo na vlákna Е ┴ 4000 

3. 

Ohybová pevnost v N/mm2: 
- Rovnoběžně s vlákny Ω ║  

40 

- Kolmo na vlákna Ω ┴ 30 

4. 
Otěruvzdornost 
/Taberova hodnota/  

350-400 

 

 

 

 

 

Adresa prodejny Zlín:
Malenovice - areál Elektrosystem
760 01 Zlín-Malenovice
otevírací doba: Po-Pá 7:00-17:00
So 8:00-11:00
tel. 577 635 262,
mob.: 603 430 818
www.stasa.cz; stasa@stasa.cz



 
 

Foliovaná překližka WELDE je navržena pro cca. 30 - 40 násobné použití při bednění betonu. 

Pro vícenásobné použití dodržujte níže uvedená doporučení!  

 

No Vzdálenost podpěr, 
m 

Tloušťka foliované 
překližky, 
mm 

Max. doporučená výška vrstvy betonu, cm 

1 0.50 21 16 – 20 

2 0.50 18 14 – 16 

3 0.625 21 12 – 14 

4 0.625 18 < 12 

 

Doporučení pro uživatele 

 

Zatření hran 
Hrany foliované překližky jsou ošetřeny barvou 
již z našeho výrobního závodu. Pokud jsou tyto 
desky před nasazením formátovány, je nutno 
ořezané hrany opět zatřít proti vnikání 
vlhkosti. 

 

Zatírání otvorů 
Všechny otvory do foliované překližky by měly 
být před prvním použitím zatřeny. Pokud tak 
neučiníte, může dojít k bobtnání v blízkosti 
nezatřeného otvoru a k destrukci povrchu 
překližky. 

 

Údržba a opravy 
Pro delší životnost desek by údržba povrchu 
měla proběhnout ihned po každém použití 
desek. Fenolický film může být omýván 
saponátem či čistou vodou za použití jemného 
kartáče. Ocelový kartáč nebo jiné ostré 
předměty mohou povrch překližky poškodit. 
 
Mírné zvlnění povrchu desek při prvním 
nasazení vlivem vlhkosti je normálním jevem u 
překližek. 

 

Skladování 
Vždy ošetřete šalovací desky před jejich 
skladováním. Desky by měly být skladovány v 
zastřešeném prostoru, temperace není nutná. 
Desky v rámech systémového bednění mají být 
uloženy face to face a back to back. Tímto 
zamezíme jejich poškození. Jestliže jsou desky 
vlhké, nedoporučujeme je rychle vysoušet. 

 

 


