
 

Placa solidă Lexan* Margard*HLGA3            Fişa tehnică a produsului 
 
Descriere 
 
Placa solidă Lexan Margard HLGA3 cu rezistenţă mare la frecare şi abraziune, destinată aplicaţiilor de 
interior, este o placă cu calităţi îmbunătăţite cu placare anti-abraziune pe o singură faţă. Placa solidă Lexan 
Margard HLGA3 este o placă transparentă din policarbonat cu o rezistenţă excelentă la abraziune, stabilitate 
dimensională excelentă, rezistenţă la impact, transparenţă şi claritate de calitate optică şi corespunde 
cerinţelor standardului DIN 52305A-AZ*. Acest tip de placă constituie soluţia optimă pentru realizarea de 
plăci laminate sticlă-Lexan, la care placa Lexan Margard HLGA3 se lipeşte de pachetul de geam prin 
intermediul unui strat intermediar din poliuretan, PU, sau cu ajutorul polimerilor, contribuind la realizarea 
unui laminat geam-Lexan „fără cioburi” cu proprietăţi îmbunătăţite privind rezistenţa acestuia la abraziune. 
Placa Lexan Margard HLGA3 se pretează şi la imprimarea cu site pe faţa neprotejată, cu condiţia utilizării 
cernelurilor compatibile cu placa din policarbonat Lexan.  
 
 
Valorile proprietăţilor tipice♦  
 
Proprietatea     Metoda de testare ISO Unitate de măsură Valoare 
 

Proprietăţi fizice 
Densitatea      ISO 1183  g / cm3   1,20 
Absorbţia de apă, saturaţie / 23°C   ISO 62   %   0,35 
 

Proprietăţi mecanice    
Limita de curgere la tracţiune**)   ISO 527   MPa   60 
Modulul de întindere**)    ISO 527   MPa   2350 
Deformaţia de întindere la limita de elasticitate**) ISO 527   %   6  
Deformaţia de întindere la punctul de rupere**) ISO 527   %    100 
Limita de curgere la încovoiere***)   ISO 178   MPa   90 
Modulul de încovoiere***)    ISO 178   MPa   2300 
 

Proprietăţi termice 
Temperatura de înmuiere Vicat, rata B***)  ISO 306   °C   145 
Temperatura de deflecţie/îndoire, 0,45 MPa***) ISO 75 / Be  °C   138 
Coeficientul de dilatare termică între 23 - 80 °C ISO 11359-2  1/°C   7·10-5 
 

Proprietăţi optice 
Transmisia luminii, (grosime < 3 mm)  ASTM D1003  %   89,5 
Transmisia luminii (grosime 3 - 6 mm)  ASTM D1003  %   89,5 – 86 
Rezistenţa la abraziune, Taber**** 
CS 10F, 500 g, 500 cicluri (ASTM 1044)  ASTM D1003  % opacizare  < 3 
Deformare     DIN 52305     Conform 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  Pentru grosimi cuprinse între 2,50 şi 6,00 mm. 
♦  Valorile acestor caracteristici au fost derivate din datele răşinii Lexan utilizate ca materie primă pentru producerea acestei plăci.  
** Stratul de placare va ceda înaintea atingerii valorii specificate. 
*** Proprietate a plăcii de bază şi / sau a feţei neplacate. 
**** Valoarea ţintă a acestei proprietăţi este de 3% dar reproductibilitatea metodei de testare este variabilă / diferită între laboratoare încât la 
 în cazul unor măsurători singulare, individuale să se obţină valoarea de 5%.  



Rezistenţa chimică 
 

Faţa placată a plăcii solide Lexan Margard HLGA3 prezintă o rezistenţă ridicată împotriva majorităţii 
chimicalelor. Se recomandă cu insistenţă testarea specifică a materialului (în funcţie de applicaţia respectivă) 
în cazul aplicaţiilor în care placa va veni în contact cu substanţe chimice agresive   
 
Forma de prezentare a produsului : 
 

Codul produsului :  Placa HLGA3 
Grosimi :    1; 1,5; 2 mm  cu dimensiunea plăcii de : 1220 x 2920 mm  
Grosimi :    3; 4; 6 ; 8 mm  cu dimensiunea plăcii de : 2000 x 2920 mm 
Culoarea standard :  Transparent incolor / clar (Cod culoare 112) 
 

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 
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