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Właściwości
Grubość 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm
Warstwa aluminium [mm] 0,25 0,5
Waga [kg/m2] 2,25 3,5 5,6 6,55 7,6
Gęstość [cm3/m] 0,91 1,25 1,75 2,1 2,75
Sztywność EJ [ kNcm2/m] 880 1250 2400 3250 5900
Szerokość [mm] 1220/1250/1500/2000

Dane techniczne
Rodzaj stopu A1100/A3003
Współczynnik sprężystości 7,000 kg/mm2

Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm2] Rm ≥ 130
Granica plastyczności [N/mm2] Rp 0.2 ≥ 90
Wydłużenie całkowite przy zerwaniu A50 ≥ 5%
Rozszerzalność cieplna 2.4 mm/m 100°C różnicy temperatur
Wytrzymałość na ściskanie 15.5 kg/mm2

Właściwości mechaniczne płyty aluminiowej
Wartości testowe
Wytrzymałość na zginanie 119 Mpa
Współczynnik elastyczności zginania 3.48 x 104

Odporność penetracyjna 9.9 KN
Wytrzymałość na zerwanie 32.8 Mpa
Siła odrywania 180° 11.4 N/mm
Współczynnik rozszerzalności cieplnej 1.6 x 10-5

Temperatura obróbki termicznej 112°C
Odporność na temperaturę -40°C do +80°C

Certification for EU Fire-Proof test Report

PŁYTY 
KOMPOZYTOWE



Folia ochronna
Przezroczysta powłoka PVDF

Górna warstwa PVDF
Warstwa chromianowa

Warstwa aluminum
Warstwa chromianowa

Wiązanie laminatu
Standardowy poliestrowy rdzeń

Ognioodporna warstwa FR (opcjonalnie)

Warstwa chromianowa
Warstwa aluminum
Warstwa chromianowa

Neon-Service jest firmą, założoną w roku 1992. Początkowo jako producent neonów i  innych reklam świet-
lnych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży, poparte własnoręczną praktyką. Od roku 1994 dostarczamy 
również wszystkie części do produkcji reklam neonowych i  innych reklam świetlnych najlepszych producentów 
światowych jak firma: F.A.R.T., NP Lighting Gmbh, Glostertube, HANSEN NEON GMBH, Dencop Lighting i  inni.

Specyfikacja
Grubość warstwy aluminium: 0,02 mm – 0,50 mm
Standardowe rozmiary: 1220/1250/1500 mm (szerokość) x 2440/3050/4050/5800 mm (długość)
 
Grubość płyty: 2/3/4/5/6 mm
Maks. szerokość: 2000 mm
Maks. długość: 6000 mm
Maks. grubość: 8 mm
Paleta barw: 60 rodzajów
 
W zależności od pożądanej klasy palności panele występują
w dwóch odmianach:
NS Bond PE – z palnym rdzeniem polietylenowym o niskiej gęstości
NS Bond FR – z  rdzeniem polietylenowym o podwyższonej klasie palności  
(Zazwyczaj stosowane w 4 mm płytach elewacyjnych)
* Wyjątkiem jest płyta o grubości 2 mm, która dostępna jest jedynie w wersji PE.
 
Płyty FR posiadają klasę odporności ogniowej A2-s1, d0 i B-s1, d0
Klasyfikacja została określona zgodnie z EN 13501-1:2007 i EN 13501-1:2007+A1:2009
* Inne rozmiary i  kolory z palety RAL, a  także płyty o  teksturach drewnopochodnych i różnego rodzaju kamienia mogą być dostępne na zamówienie klienta.

O płytach kompozytowych...
Płyty kompozytowe Ns Bond to materiał składający 
się z nietoksycznego polietylenowego rdzenia o niskiej 
gęstości umieszczonego pomiędzy dwoma warstwami 
aluminium. Powierzchnia jest pokryta żywicą fluorowęglową 
(KYNAR 500) lub żywicą poliestrową (PE).  
Produkowane są płyty o  różnych grubościach rdzenia. 
Odbywa się to w ciągłym procesie laminacji.

Od wielu lat posiadamy w  ofercie również duży wy-
bór płyt kompozytowych. Dzięki wysokiej jakości i du-
żym wyborze barw jesteśmy ich czołowym dostawcą. 
Chcemy wiedzę i  doświadczenie nasze przekazywać 
wszystkim klientom, którzy zdecydują sie na współ-
prace z naszą firmą. Gwarantujemy najlepsze wspar-
cie techniczne. Wszystkie wyroby objęte są gwarancją 
i  serwisem pogwarancyjnym.

Rodzaje powłok lakieru
1. Powłoka poliestrowa (PE)

Powłoka ta jest odporna na promieniowanie UV. 
Można  ją sklasyfikować jako mat lub połysk  
zgodnie ze stopniem połysku (1°–95°) powłoki.  
Zwarta struktura cząsteczek sprawia,  
że powierzchnia lakieru jest błyszcząca i  gładka, 
zapewniając dobre drukowanie na powierzchni 
panelu. Dzięki 8–10 letniej gwarancji 
na uszkodzenia spowodowane warunkami 
atmosferycznymi można je z powodzeniem 
stosować jako znaki, fronty sklepów, 
dekoracje wnętrz itp.

2. Powłoka PVDF

Powłoka PVDF składa się z  żywicy fluorowęglowej, 
pigmentu i  estrowego rozpuszczalnika. Po zapieczeniu 
w wysokiej temperaturze, farba łączy się z  suchą warstwą 
o bardzo wysokiej wytrzymałości na warunki pogodowe. 
Warstwę tą można sklasyfikować jako tradycyjną 
PVDF lub nano PVDF. Tradycyjna (KYNAR 500) cechuje 
się doskonałą odpornością chemiczną na działanie 
większości agresywnych substancji i  rozpuszczalników. 
Ma właściwości antykwasowe i  antyzasadowe  
i  jest odporna na ekstremalne warunki pogodowe.  
Przez 15 lat nie występuje efekt płowienia.  
Uwzględniając powyższe fakty zalecamy stosowanie  
płyt pokrytych tradycyjną warstwą PVDF na zewnątrz.  
Powłoka Nano PVDF w odróżnieniu od tradycyjnej  
jest warstwą przezroczystą. Jest ona oparta na technologii 
Nano dzięki czemu posiada właściwości samoczyszczące. 
Płyty te są łatwe w utrzymaniu czystości,  
a kurz i  zanieczyszczenia mogą być z  łatwością  
spłukiwane wodą lub przez deszcz.

3. Powłoka perłowa

Powłokę perłową tworzy się poprzez dodanie 
dodatkowej warstwy perłowej farby na wysokiej jakości 
powłokę poliestrową. Stopień połysku wynosi ok. 90°. 
Połączenie warstwy błyszczącej z powłoką perłową  
przy padającym na płytę świetle tworzy niesamowity 
efekt. Najwyższej klasy materiał pozwala na 
zastosowanie na zewnątrz, jako dekoracja wnętrz, 
ekspozycje sklepowe itp. Świetnie nadaje się  
do miejsc wymagających połysku powierzchni.  
Okres wytrzymałości na warunki pogodowe wynosi  
od ośmiu do dziesięciu lat.

4. Pozostałe specjalne powłoki

Powłoka szczotkowana (srebrna, złota, brąz itp.)
Powłoka granitowa
Powłoka drewniana
Powłoka lustrzana (najpopularniejsze: srebrne, 
złote  i  czarne).

Możliwe zastosowania
1. Dekoracje sklepowe, dekoracje wnętrz, blaty szafek, mebli, filary.
2. Schowki w pociągach, samochodach, statkach, samolotach.
3. Odnawianie i  rekonstrukcja zabytkowych budynków.
4. Podkład pod reklamy świetlne.
5. Obudowy systemów oświetlenia.
6. Elewacje budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.
7. Panele sufitowe i  ścienne.

RAL 2009 RAL 2004 RAL 3020 RAL 3004

RAL 9006 RAL 7042 RAL 7016 RAL 9005

RAL 8015 RAL 6005 RAL 6024 RAL 1023

RAL 5002 RAL 5022 RAL 1015 RAL 9003/9016

Złoty drapany
Gold brushed

Miedź drapana
Copper brushed

Brąz drapany
Bronze brushed

Srebro drapane
Silver brushed

Lustro srebrne
Silver mirror

Czarny drapany 
Black brushed

Lustro złote
Gold mirror

Czarne galaxy
Black galaxy

Przedstawione próbki kolorów 
są poglądowe, ze względów technicznych 
mogą odbiegać od  rzeczywistości
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RAL 2009 RAL 2004 RAL 3020 RAL 3004

RAL 9006 RAL 7042 RAL 7016 RAL 9005

RAL 8015 RAL 6005 RAL 6024 RAL 1023

RAL 5002 RAL 5022 RAL 1015 RAL 9003/9016

Złoty drapany
Gold brushed

Miedź drapana
Copper brushed

Brąz drapany
Bronze brushed

Srebro drapane
Silver brushed

Lustro srebrne
Silver mirror

Czarny drapany 
Black brushed

Lustro złote
Gold mirror

Czarne galaxy
Black galaxy

Przedstawione próbki kolorów 
są poglądowe, ze względów technicznych 
mogą odbiegać od  rzeczywistości



NEON-SERVICE 

ul. Cieszyńska 45
43-300 Bielsko-Biała
tel: +4833 8119416
tel: +4833 8123608
www.neon-service.pl
info@neon-service.pl
info@nsledmedia.pl

Właściwości
Grubość 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm
Warstwa aluminium [mm] 0,25 0,5
Waga [kg/m2] 2,25 3,5 5,6 6,55 7,6
Gęstość [cm3/m] 0,91 1,25 1,75 2,1 2,75
Sztywność EJ [ kNcm2/m] 880 1250 2400 3250 5900
Szerokość [mm] 1220/1250/1500/2000

Dane techniczne
Rodzaj stopu A1100/A3003
Współczynnik sprężystości 7,000 kg/mm2

Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm2] Rm ≥ 130
Granica plastyczności [N/mm2] Rp 0.2 ≥ 90
Wydłużenie całkowite przy zerwaniu A50 ≥ 5%
Rozszerzalność cieplna 2.4 mm/m 100°C różnicy temperatur
Wytrzymałość na ściskanie 15.5 kg/mm2

Właściwości mechaniczne płyty aluminiowej
Wartości testowe
Wytrzymałość na zginanie 119 Mpa
Współczynnik elastyczności zginania 3.48 x 104

Odporność penetracyjna 9.9 KN
Wytrzymałość na zerwanie 32.8 Mpa
Siła odrywania 180° 11.4 N/mm
Współczynnik rozszerzalności cieplnej 1.6 x 10-5

Temperatura obróbki termicznej 112°C
Odporność na temperaturę -40°C do +80°C

Certification for EU Fire-Proof test Report

PŁYTY 
KOMPOZYTOWE
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