
Lexgard MP 750‐ laminat balistic  

 

Caracteristici: 

‐ Compozit patentat al policarbonatului Lexan, acrilic cu rezistenţă ridicată la impact care rezistă asalturilor multi‐
shot 

‐ Excelentă claritate optică 

‐ Absoarbe total energia impactului fără fragmentare periculoasă 

‐ Suprafaţă Margard cu înveliş cu protecţie UV şi rezistenţă la abraziune şi substanţe chimice 

Informaţii despre produs 

‐ Greutate 25 kg/mp 

‐ Grosime 19 mm 

‐ Transmisia luminii 87% (clar) 

‐ Dimensiuni standard 1220 x 1820mm şi 1520 x 2440mm 

Performanţe multiple 

‐ Lexgard MP 750 este mai mult decît un laminat anti glonţ; este rezistent la asalturi balistice cu focuri multiple 

‐ Oferă proprietăţi superioare de rezistenţă  împotriva asalturilor armate, proprietăţi care nu pot fi întîlnite la alte 
plăci convenţionale de aceeaşi grosime şi greutate folosite la securizare 



 

Doar pentru aplicaţii plane 

Datorită invelişului rezistent la deteriorare şi a straturilor de legatură, Lexgard MP750 nu poate fi modelat. Este produs 
doar pentru aplicaţii plane. 

Rezistenţa la abraziune 

Suprafaţa Margard a Lexgard MP750 rezistă la curăţare abrazivă zilnică, la manipulare şi la intemperii meteo. Fiindu‐i 
testată rezistenţa la abraziune, Lexgard MP750 a prezentat opacizare semnificativ redusă comparativ cu plăcile de 
policarbonat fără inveliş laminat. 

 

Rezistenţa chimică 

Lexgard MP750 antiglonţ prezintă un înveliş de suprafaţă unic, care îi conferă imunitate la multe substanţe chimice. 

Testele efectuate pe suprafaţa de contact a Lexgard MP750 au demonstrat lipsa efectelor la rezistenţa la impact , 
relevînd faptul că este potrivit în medii severe şi agresive. În aplicaţii în care produsul poate veni în contact cu materiale 
chimice şi agresive testarea specifică a materialului este binevenită. 

 

Curăţare 

Pentru instrucţiuni de curăţare se vor consulta specificaţiile pentru Lexan Margard MR5E. 

‐ Nu se folosesc produse de curăţare abrazive sau înalt alcaline 

‐ Nu se curăţă placa folosind produse ascuţite 

‐ Nu se curăţă la temperaturi ridicate sau în plin soare 



‐ Pentru a se indepărta urme de vopsea, cerneală, marker, ruj, etichete, stickere etc folosirea naftalinei, a 
kerosenului sau a spirtului alb este în general eficientă 

‐ După curăţare se efectuează o spălare cu apă caldă, folosind un săpun uşor alcalin; urmează o clătire cu apă 
rece. 

Informaţii referitoare la inveliş 

‐ Lexgard MP750 are o construcţie simetrică. 

‐ Se sugerează înrămarea în ramă de metal structurală. 

‐ Se recomandă o toleranţă de 25 mm la inrămare pentru a permite dilatarea produsului. 

‐ Este recomandată folosirea materialelor de etanşare compatibile şi a garniturilor.  

Garanţii 

Se oferă o garanţie de 5 ani pentru Lexgard MP750 împotriva delaminării structurale sau a exfolierii. 

 

 

 

 

 


