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Placa solidă Lexan* Exell*D Solar Control IR           Fişa tehnică a produsului 
 

Descriere 
Placa solidă din policarbonat, Lexan Exell D Solar Control IR face parte din familia de plăci Lexan Exell D 
transparente şi incolore. Placa Lexan Exell D Solar Control IR este o placă solidă / compactă din policarbonat, 
transparentă şi incoloră, cu protecţie pe ambele feţe împotriva radiaţiei solare ultra-violete, UV, care vă oferă 
proprietăţi excelente de rezistenţă la intemperii în cazul unei expuneri îndelungate sau permanente în aer 
liber, cu o capacitate deosebită de absorbţie a radiaţiei solare în infra-roşu - IR, cu un raport lumină / 
acumulare de căldură de 1,27 pentru culoarea GN9A047T şi 1,18 pentru culoarea GN8A081T, rezultând astfel 
proprietăţi deosebite de management al căldurii (evitarea acumulării de căldură în interiorul clădirii). Având o 
rezistenţă excelentă la impact, acest tip de placă constituie soluţia ideală pentru o gamă largă de aplicaţii în 
construcţii şi amenajări interioare. Placa Lexan Exell D Solar Control IR se poate curba cu uşurinţă la rece, în 
curbe cu raze mari, fiind ideală pentru domuri şi bolţi luminatoare, pasarele acoperite, etc.. Placa Lexan Exell 
D Solar Control IR se poate şi termoforma în geometria dorită, fără a-şi pierde proprietăţile de rezistenţă la 
radiaţie solară ultra-violetă – UV, special concepute pentru aplicaţiile care trebuie să reziste la intemperii, în 
aer liber.    
 

Valorile proprietăţilor tipice♦  
 

Proprietatea     Metoda de testare ISO Unitate de măsură Valoare 

Proprietăţi fizice 
Densitatea       ISO 1183 g / cm3   1,22 
Absorbţia de apă, 24 ore     ISO 62  mg   10 
Absorbţia de apă, 23°C, la saturaţie    ISO 62  %   0,35 

Proprietăţi optice 

Capacitate transmitere lumină, GN9A047T, 3,00 mm ASTM D1003 %   63 

Capacitate transmitere lumină, GN8A081T, 3,00 mm ASTM D1003 %   74 

Proprietăţi mecanice    
Limita de curgere la tracţiune, 50 mm/min   ISO 527  MPa   60 
Limita de rupere la tracţiune, 50 mm/min   ISO 527  MPa   70 
Deformaţia de întindere la limita de elasticitate, 50 mm/min ISO 527  %   6 
Deformaţia de întindere la punctul de rupere, 50 mm/min ISO 527  %    120 
Modulul de întindere, 1 mm/ min    ISO 527  MPa   2300 
Limita de curgere la încovoiere, 2 mm/min   ISO 178  MPa   90 
Modulul de încovoiere, 2 mm/min    ISO 178  MPa   2300 

Rezistenţa la impact 
Rezistenţa la şoc Charpy, epruvetă crestată   ISO 179 / 2C kJ/m2   35 
Rezistenţa la şoc Izod, epruvetă necrestată, la 23°C  ISO 180 / 4U kJ/m2   NB 
Rezistenţa la şoc Izod, epruvetă necrestată, la -30°C  ISO 180 / 4U kJ/m2   NB 
Rezistenţa la şoc Izod, epruvetă crestată, la 23°C  ISO 180 / 4A kJ/m2   65 
Rezistenţa la şoc Izod, epruvetă crestată, la -30°C  ISO 180 / 4A kJ/m2   10 

Proprietăţi termice 
Temperatura de înmuiere Vicat, rata B / 120   ISO 306  °C   145 
Temperatura de deflecţie/îndoire la TMA la 1,8 MPa...  ISO 75/Be °C   127 
Coeficientul de conductivitate termică   ISO 8032 W/m2 K   0,2 
Coeficientul de dilatare termică între 23 - 80 °C  ISO 11359-2 1/°C   7,00 E-05 

In/ -Flamabilitate 
Indexul de oxigen      ISO 4589 %   25 
Test cu sârmă incandescentă, 850°C, trecut la   IEC695-2-1 mm   1  
♦ Valorile acestor caracteristici au fost derivate din datele răşinii Lexan utilizate ca materie primă pentru producerea acestei plăci. In funcţie de culoare pot apare 

variaţii în limita de toleranţe admise. Aceste valori caracteristice nu se folosesc cu valoare de specificaţie. Daca este necesar un minim de caracteristici certificate vă 
rugăm să contactaţi reprezentantul local SABIC, respectiv office@esprit.ro. Toate valorile au fost măsurate după cel puţin 48 ore de depozitare la 23°C si la o 
umiditate relativă de 50%. Toate măsurătorile s-au făcut pe mostre de material turnate prin injecţie. Toate mostrele au fost pregătite pentru măsurători conform 
prevederilor normei ISO 294.  
1) Valorile pentru transmisia luminii şi transmisia solară pot varia cu ±5%. 

* Mărci comerciale înregistrate ale firmei SABIC Innovative Plastics IP BV.  
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Forma de prezentare a produsului : 
Placa Exell D Solar Control IR se produce în mod curent în mărimile standard listate mai jos. Se pot onora şi comenzi 
speciale de plăci Exell D Solar Control IR de alte dimensiuni.  
 

Grosimi standard:  3,00 mm, 6,00 mm şi 8,00 mm.  
   La cerere se pot livra şi altte grosimi, grosimea maximă fiind de 12,00 mm. 
 

Dimensiunea standard Folia de protecţie aplicată 
2050 x 3050 mm  Faţa superioară:  Folie PE alb – opal, inscripţionată cu mov.  
2050 x 6050 mm  Faţa inferioară: Folie PE transparent incolor, fără inscripţionare 
 

Capacitatea de transmitere a luminii 
Plăcile transparente Lexan Exell D SC IR au o capacitate excelentă de transmitere a luminii şi de filtrare a radiaţei 
solare.  
 

Culoarea: Natural GN8A081T cu grosimea de 3,0 mm 
Valoarea transmiterii luminii:  74% (±4%)  Transmiterea radiaţiei solare: 61% (max. 68%)* 
 

Culoarea: Natural GN9A047T cu grosimea de 3,0 mm 
Valoarea transmiterii luminii:  63% (±4%)  Transmiterea radiaţiei solare: 50% (max. 55%)* 
 

Protecţia împotriva radiaţiei solare ultra-violete, UV 
Placa Lexan Exell D SC IR are proprietatea protecţiei împotriva radiaţiei solare ultra-violete, UV, pe ambele feţe ale 
plăcii, conferindu-i acesteia o rezistenţă excelentă în timp în cazul expunerii în aer liber, la intemperii. Placa Lexan Exell 
D SC IR este în princiipiu opacă pentru toate lungimile de undă cu valori sub 385 nanometri. Această proprietate de 
protecţie utilă poate preveni decolorarea materialelor sensibile aşezate sub sau în spatele plăcii Lexan Exell D SC IR.   
*vezi toleranţe 
. 

 

 

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 
Lexan* şi Margard* sunt mărci comerciale înregistrate ale firmei SABIC Innovative Plastics IP B.V.  

 
 

www.sabic-ip.com 
Cea mai recentă actualizare SABIC (12/07) 
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