NALEŻEĆ DO NOWEJ GENERACJI...

KROK NAPRZÓD...
Jako światowy lider w produkcji profili PVC, Deceuninck ciągle
inwestuje w badania i rozwój nowych technologii. Dzięki wiedzy
zdobytej przez wiele lat działalności, dzisiaj możemy poszerzać
nasze horyzonty. Zaangażowani w szeroko rozumiany rynek
materiałów budowlanych, stawiamy na dostarczanie klientom
nowych produktów i poszukiwanie nieznanych dotychczas pól
ich wykorzystania.

Podczas wprowadzania nowych technologii, żadne wyzwanie
nie jest zbyt wielkie. W szybko zmieniającym się świecie i przy
rosnących wymaganiach klientów odnośnie jakości, oferujemy
rozwiązania przyszłości już dziś – w ten sposób Deceuninck
jest zawsze jeden krok przed konkurencją.

Twinson® to wynik strategii firmy Deceuninck opartej na
ciągłej modernizacji. Ten rewolucyjny materiał łączy zalety
drewna i PVC. Dzięki czemu klienci otrzymują wszystko, co
najlepsze z obu światów: tradycję i nowoczesność, siłę natury
i zaawansowanie technologiczne – co przekłada się wyłącznie
na korzyści: z Twinson® także Ty jesteś krok naprzód.
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DANE TECHNICZNE MATERIAŁU TWINSON
przykład 50% pvc - 50% drewna
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METODA

GĘSTOŚĆ

ISO 1183-1

WŁAŚCIWOŚCI PRZY
ROZCIĄGANIU

ISO 527/1B

WARTOŚĆ

JEDNOSTKA

metoda A

1,398

kg/m3

moduł sprężystości

6019

MPa

35,95

MPa

wytrzymałość
wydłużenie przy zerwaniu

TWARDOŚĆ W SKALI BRINELLA

EN 1534

3kN

NASIĄKLIWOŚĆ

EN 317

24 uur

ISO 178

moduł sprężystości

WŁAŚCIWOŚCI PRZY ZGINANIU

ODPORNOŚĆ NA ŚRODOWISKO
GNILNE ORAZ GRZYBY

0,90

%
174

MPa

stopień spęcznienia

1,44

%

przyrost wagi

1,06

%

w osi wytłaczania

5855

MPa

wytrzymałość

w osi wytłaczania

65,59

MPa

wydłużenie przy zerwaniu

w osi wytłaczania

1,30

%

Klasa trwałości

1

klasa

prCEN/TS
15534-1
Annex E

LINIOWA ROZSZERZALNOŚĆ
TERMICZNA

w osi wytłaczania
ISO 11359-2

0,023

mm/m°C

prostopadle do osi wytłaczania

0,048

mm/m°C

grubość

0,084

mm/m°C

REAKCJA NA OGIEŃ

ISO 4589-2

LOI

26,7

%

TEMPERATURA VICAT

ISO306

metoda B50

90,1

°C
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Zawartość tego dokumentu, materiał fotograﬁczny i specyﬁkacja techniczna są wyłączną własnością Deceuninck NV. Wszystkie prawa zastrzeżone. Materiał nie może być powielany, w całości lub w
części, bez naszej zgody. Stosuje się ustalone terminy dostaw i warunki sprzedaży, kopia dostępna na życzenie.

