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POLYONDA
GEGOLFD MEERWANDIG POLYCARBONAAT

Meer informatie: info@agp.be
www.polyonda.be

� Uw voordelen

� Thermisch en isolerend
Polyonda® biedt een oplossing voor lichtdoorlatende stroken in gegolfde daken.
Zo geniet u niet alleen van het diffuse daglicht in uw gebouw. De 3-wandige
Polyonda®-platen isoleren ook beter dan massieve platen.

� Slagvast
De meerwandige gegolfde polycarbonaatplaten zijn 250x slagvaster dan glas. Met
hun gegolfde vorm en inwendige structuur presteren de Polyonda®-platen
uitstekend qua stevigheid en impactweerstand (hagel).

� Hoge lichttransmissie
De Polyonda® -platen hebben een lichttransmissie van 80% in heldere uitvoering
en 68% in opale uitvoering. Bovendien zijn de twee versies 100% uv-stabiel.

� Ruime toepassingsmogelijkheden
De Polyonda®-golfplaten  worden gebruikt voor dak- en gevelbekleding, zowel in
industriële als in agrarische bouw. De platen doven zichzelf bij brand.

� Toepassingen
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TECHNISCHE FICHE LICHTDOORLATEND, GEGOLFD EN MEERWANDIG POLYCARBONAAT

DEALER

� Algemene productbeschrijving

De Polyonda®-golfplaat is ontwikkeld voor gegolfde daken (177/51) waar grote lichttransmissie en stevigheid primeren. Onder andere
voor industriebouw, stallen, loodsen en binnenpistes. Polyonda® is gemaakt uit meerwandig polycarbonaat met gecoëxtrudeerde
uv-bescherming aan de buitenkant. De specifieke structuur van de plaat biedt een uitgesproken stevigheid en impactweerstand. De
uiteinden van de plaat zijn dichtgelast en moeten niet afgekleefd worden. De Polyonda®-platen weerstaan aan hagelinslag.

� De specifieke eigenschappen

Plaatstructuur 3-wandig

Plaatdikte 6 mm

Plaatbreedte 920 mm of 1100 mm

Gewicht 2000 g/m2

Afmeting golf 177/51 mm

Mechanische weerstand uitstekende hagelbestendigheid

U-waarde 3,3 W/m2.K

Lichttransmissie helder satin: 80% en opaal*: 68% 

Lineaire uitzetting 0,065 mm/m°C

Gebruikstemperatuur -40°C tot +120°C

(*) op aanvraag: 
- opaal en andere kleuren
- platen met afgeschuinde hoeken
- gebogen platen straal 3500 mm

� Tekening

� Attesten en certificaten

- Brandklasse B, s1, d0 (EN 13.501-1:2002) 
M2 (Fr)

- Doorvalbeveiliging 1200 Joule

� Montagetips

- Schroef de platen vast met aangepaste schroeven en rondsels (zie tarief 3.11).
- Raadpleeg de volledige montagehandleiding voor een duurzaam en kwalitatief resultaat: www.agp.be.
- Boorstof van cementplaten kan een agressieve invloed hebben op de platen.
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