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Placa Lexan* Thermoclear* cu structura în X, LT2UV20 / 5X3,2  Fişa tehnică a produsului 
 

Descrierea produsului 
 
Placa Lexan* Thermoclear* LT2UV20 / 5X3,2 face parte din gama de plăci din policarbonat celulare de înaltă calitate 
Lexan* Thermoclear*, folosite pentru vitraje şi obţinute prin extrudare din răşină Lexan*. 

 

 
 

Avantajele oferite de placa Lexan Thermoclear LT2UV20 / 5X3,2: 
 

• Structură unică, în X cu 5 pereţi 
• Rigiditate excelentă 
• Rezistenţă mărită la încărcare 
• Rezistenţă mare la impact 
• Greutate redusă, montare facilă şi rapidă 
• Rezistenţă îndelungată la intemperii 
• Proprietăţi bune de izolare termică 

 
Protecţia împotriva radiaţiei solare ultra-violete, UV 
 
Întreaga gamă de plăci Lexan Thermoclear are ambele feţe tratate cu scopul de a proteja placa împotriva efectelor negative 
ale radiaţiei UV din lumina solară naturală. Tratarea ambelor feţe împotriva radiaţiei UV oferă avantajul croirii / decupării 
economice a plăcii în formele dorite, erorile de montaj fiind evitate în totalitate, având în vedere că oricare dintre feţele plăcii 
poate fi montată înspre exterior.   
 
Garanţia 
 
SABIC Innovative Plastics oferă pentru placa Lexan Thermoclear LT2UV20 / 5X3,2 o garanţie de 10 (zece) ani împotriva 
decolorării, pierderii capacităţii de transmisie a luminii şi pierderii rezistenţei la impact datorate expunerii la factorii 
atmosferici. Pentru detalii vă rugăm să consultaţi certificatul de garanţie.  
 
Forma de prezentare a produsului 
 
Dimensiunile standard ale plăcii Lexan* Thermoclear* LT2UV20 / 5X3,2 sunt: 
Lăţimea plăcii:   1.250 mm şi 2.100 mm 
Lungimea plăcii:   6.000 mm  
 
Culorile standard ale plăcii Lexan* Thermoclear* LT2UV20 / 5X3,2 sunt: 

• Transparent incolor  Cod culoare:  112 
• Alb opal    Cod culoare:  WH7A092X 
  

Se pot onora şi comenzi speciale cu plăci Lexan Thermoclear LT2UV20 / 5X3,2 de alte dimensiuni şi 
culori!       
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Proprietăţi tipice
♦
  

 
Proprietăţi fizice 
Greutatea specifică:   3.200 g/m2      Metoda de testare: 
Capacitatea de izolare fonică:  22 dB      DIN 52210  
 
Proprietăţi optice 
            Transparent incolor (112) Alb opal (WH7A092X) Metoda de testare: 
Capacitatea de transmitere a luminii**: 44 %   - -%   ASTM D 1003 
Transmisia solară:   50 %   - - %   DIN 67907 
 
Proprietăţi mecanice 
Rezistenţa la grindină conform testului TNO***   >21 m/s 
Rigiditatea la pliere      312599 N·mm2/mm 
Rigiditatea la forfecarea      5314 N/mm 
 
Proprietăţi termice 
Coeficientul de transfer termic, k****    1,8 W / m2 · K  Metoda de testare: 
Coeficientul de dilatare termică liniară    7·105 m/m ·°C   NEN 2444 / TNO 
Temperatura maximă de utilizare continuă, recomandată  100 °C   UL 7468 
♦  Numai valori tipice.   
**  Valorile pentru capacitatea de transmitere a luminii pot varia cu ± 3 %. 
***   La testul de simulare a grindinii s-au folosit bile din poliamidă cu diametrul de 20 mm. 
 

 
Capacitatea de transmisie a luminii D65 (%LT):  
Placa Lexan* Thermoclear* LT2UV20 / 5X3,2 transparentă are o capacitate excelentă de transmitere a luminii, de 
aproximativ 44%. Pentru clădiri situate într-un climat cald sau pentru faţade sudice se oferă placa LT2UV20 / 5X3,2 de 
culoare alb-opal. Placa Lexan* Thermoclear* LT2UV20 / 5X3,2 este în principiu opacă pentru toate lungimile de undă sub 
385 nanometri. Această proprietate utilă pentru protecţie previne decolorarea materialelor sensibile situate sub sau în 
spatele plăcii.  
 
Solar Control – filtrarea selectivă a luminii solare 
Placa Lexan* Thermoclear* LT2UV20 / 5X3,2 de culoarte alb-opal reduce în mod semnificativ acumularea de căldură în 
interiorul clădirii, estompează strălucirea luminii solare până la un nivel plăcut ochilor contribuind la menţinerea unei 
temperaturi confortabile în interiorul clădirii.  
 
Izolarea termică 
Structura celulară – cu pereţi multipli a plăcii Lexan Thermoclear LT2UV20 / 5X3,2 oferă avantaje importante în cazul în 
care izolarea termică constituie criteriul principal de alegere a materialului. Spaţiul liber format de structura multi-strat oferă 
caracteristici termoizolante excepţionale cu pierderi de căldură semnificativ mai reduse decât în cazul materialelor de vitraj 
solide / mono-strat. Coeficientul de transfer termic “k” este de 1,8 W/m2 · K. 
 
Rezistenţa la impact 
Placa Lexan Thermoclear LT2UV20 / 5X3,2 are o deosebită rezistenţă la impact pe un domeniu larg de temperatură, 
cuprins între -40°C şi +120°C, şi de asemenea după expunerea îndelungată la intemperii. Ca material de vitraj folosit la 
acoperişuri placa Lexan Thermoclear LT2UV20 / 5X3,2 este supusă unor condiţii extreme de climă: furtună, grindină, vânt, 
zăpadă şi formarea de gheaţă. În aceste condiţii, produsul este practic incasant şi rezistă la creşteri de temperatură datorate 
expunerii la soare fără a se rupe sau curba. Pentru detalii vă rugăm consultaţi certificatul de garanţie. 
 
Rezistenţa la foc 
Placa Lexan Thermoclear LT2UV20 / 5X3,2 are caracteristici bune în ceea ce priveşte prestaţia sa la foc în conformitate cu 
diferitele teste europene de referinţă cu privire la rezistenţa anti-foc. Pentru detalii apelaţi la distribuitorul Dvs. autorizat.   
 
 Alegerea dimensiunilor plăcii 
Placa Lexan Thermoclear LT2UV20 / 5X3,2 se poate curba la rece. Pentru detalii apelaţi la distribuitorul Dvs. autorizat.   
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Fixarea corectă a marginii plăcii în profil 
          Fixarea marginii plăcii pe lăţimea de ±20 mm  

 
 
Placa Lexan* Thermoclear* LT2UV20 / 5X3,2: Parametrii de proiectare pentru montarea / punerea în operă a plăcii* 
 
Montaj cu prinderea plăcii pe 2 laturi în paralel cu nervurile celulelor plăcii     
 

Încărcarea** (N/m2)   
Lăţimea maximă a plăcii – W (mm) 1250 1250 1250 1200 1150 1100 1050   1000  

  600   800 1000 1200 1400 1600 1800  >2000 

 
Montaj cu prinderea plăcii pe 2 laturi perpendicular pe nervurile celulelor plăcii 
 

Încărcarea** (N/m2)     
Distanţa dintre laţi – W (mm)  1700 1590 1500 1425 1370 1300 1250   1190  

  600   800 1000 1200 1400 1600 1800  >2000 

 

Montarea plăcii cu prindere / fixare pe toate cele 4 laturi 
Raportul W / L 

Încărcarea** (N/m2)   
Lăţimea maximă a plăcii – W (mm) 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250   1250 1:1   

  600   800 1000 1200 1400 1600 1800  >2000 

     1250 1250 1250 1250 1250 1250 1200   1150 1:1,5
     1250 1250 1250 1200 1150 1100 1050   1000 1>1,5 
*  Parametrii de proiectare pentru punerea în operă a plăcii sunt publicaţi de bună credinţă cu acordul TNO; publicarea acestora nu implică de 
 nici un fel răspunderea SABIC Innovative Plastics B.V. privind exactitatea şi / sau aplicabilitatea lor. Produsul sau specificaţiile sale se pot 
 modifica fără preaviz.  
** Factor de siguranţă 1,5 împotriva desprinderii calculate a plăcii.  

  Prindere pe 2 laturi      Prindere pe 4 laturi 
   
 
 

 
Garnitura din cauciuc EPPM sau neopren
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Montarea curbă a plăcii  
 

 

Distanţa dintre centrele profilelor-
suport curbe: 1.270 mm (pentru 
placa cu lăţimea standard 1.250 
mm) la toate razele >4.000 mm şi 
până la o încărcare de: 1.200 N/m2. 

 
 
 
 
 

LT2UV20 / 5X3,2      4,0 m  
Raza minimă de curbare la rece a plăcii cu structura în X (raza exprimată în metri): 

 
 
Lungimea plăcii trebuie să fie mai mare decât lăţimea ei pentru a se facilita curbarea plăcii.  
În practică nu se ia în considerare un raport de 1:2 sau mai mic datorită aspectelor practice ale geometriei de montaj. 

Raza 

Deschiderea 

Distanţa dintre centrele 
profilelor - suport 
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Placa din policarbonat LEXAN*, 
        rezistentă, aproape incasantă. 
  

 
 
 

Contact: office@esprit.ro 
 
 
 
 
 
 
DECLARAŢIE DE EXONERARE: MATERIALELE, PRODUSELE ŞI SERVICIILE CARE CONSTITUIE OBIECTUL DE 
ACTIVITATE AL FIRMEI SABIC INNOVATIVE PLASTICS HOLDING BV, A FIRMELOR SUBSIDIARE ŞI AFILIATE EI 
(VÂNZĂTORI), SE VÂND CONFORM CONDIŢIILOR STANDARD DE VÂNZARE ALE VÂNZĂTORILOR ŞI POT FI 
ACCESATE LA ADRESA http://www.sabic-ip.com ŞI DISPONIBILE LA CERERE. DEŞI ORICE INFORMAŢIE, 
RECOMANDARE SAU SFAT DIN PREZENTUL ESTE DE BUNĂ CREDINŢĂ, VÂNZĂTORUL NU GARANTEAZĂ, ÎN MOD 
EXPLICIT SAU IMPLICIT, (I) CĂ REZULTATELE DESCRISE ÎN PREZENTUL VOR FI OBŢINUTE ÎN CONDIŢIILE 
SPECIFICE ALE UTILIZATORULUI FINAL, SAU (II) CĂ REFERITOR LA EFICIENŢA SAU SIGURANŢA ORICĂRUI 
PROIECT CE ÎNGLOBEAZĂ PRODUSE, MATERIALE, SERVICII, RECOMANDĂRI SAU CONSULTANŢĂ, CU EXCEPŢIA 
CELOR STIPULATE ÎN CADRUL CONDIŢIILOR STANDARD DE VÂNZARE ALE VÂNZĂTORULUI, ÎN NICI UN CAZ 
VÂNZĂTORUL NU POATE FI FĂCUT RĂSPUNZĂTOR PENTRU VREO PIERDERE / DAUNĂ REZULTATĂ ÎN URMA 
UTILIZĂRII ÎN VREUN FEL A MATERIALELOR, PRODUSELOR SAU SERVICIILOR SALE MENŢIONATE ÎN 
PREZENTUL.  
Fiecare utilizator poartă întreaga răspundere cu privire la decizia sa privind modul de utilizare a produselor, materialelor, 
serviciilor, recomandărilor sau consilierii vânzătorului pentru uzul său propriu prin efectuarea de teste şi analize în condiţiile 
utilizatorului final. Nici o prevedere din acest document sau din vreun alt document, nici o recomandare sau consiliere 
verbală nu va putea modifica sau anula vreo prevedere din Condiţiile Standard de Vânzare ale vânzâtorului sau din această 
Declaraţie de exonerare, cu excepţia cazului în care o asemenea modificare este aprobată în mod expres în scris şi 
semnată de către Vânzător. Nici o declaraţie cuprinsă în prezenta cu privire la o utilizare posibilă sau sugerată a vreunui 
material, produs, serviciu sau proiect nu exprimă intenţia sau nu poate fi înţeleasă ca oferind vreun drept de licenţă sau 
patent sau vreun alt drept de proprietate intelectuală al vânzătorului sau ca pe o recomandare pentru utilizarea vreunui 
asemenea material, produs, serviciu sau proiect prin încălcarea vreunui patent sau a vreunui alt drept de proprietate 
intelectuală. 
 
SABIC Innovative Plastics este marcă comercială înregistrată a SABIC Holding Europe BV 
* Marcă înregistrată a firmei SABIC Innovative Plastics IP B.V.  

http://www.sabic-ip.com/�

