WISA® -Twin
WISA-Twin içi ladin, dışı huş ağacı

Ana Panel

yapıya sahip hafif bir paneldir. Dış

Dışı huş ağacı, içi ladin ağacı katmanlarından yapılmış kontrplak.

yüzeydeki huş katmanlar yüzeyin

Yapıştırma

daha açık renkte ve pürüzsüz

EN314-2 sınıf 3 dış ortam standardına uygun iklim koşullarına dayanıklı fenolik reçine

olmasını sağlarken iç ladin katmanlar

WISA-Twin, EN13986 Standardı E1 düşük formaldehit emisyon sınıfının tüm gereksinimlerini karşılar.

panelin hafif olmasını sağlar.

Talep edildiği takdirde CARB Phase II/ JAS four stars belgeleri verilebilir.

Bu özellikler WISA Twin’in kolayca
elleçlenebilen ve kullanılabilen çok
amaçlı bir yapı paneli olmasını

Yüzey
Tamamen zımparalanmış, açık renkli, suyuna yönlendirilmiş huş yüzey.
Ön Yüzey : BB Kalite

sağlar. Yapısal uygulamaların

Arka Yüzey : WG Kalite

yanısıra mağaza dekorasyonu

Daha yüksek görsel kalite için WISA-Birch veya WISA-Birch Premium ürünlerini inceleyebilirsiniz.

gibi görselliğin ön planda olduğu
uygulamalarda da rahatlıkla
kullanılabilir.
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Ebat ve kalınlıklar % 7-12 nem oranına göredir.
Kalınlıklar ve toleranslar EN315 standartlarını karşılar.
Panel Ölçüleri (mm)
2440 x 1220 mm
2500 x 1250 mm
Ebat toleransları
PEFC/02-31-112
Promoting Sustainable
Forest Management
www.pefc.org

Yaklaşık Ağırlık
(kg/m2)

Dörtgenlik Toleransı

< 1000 mm

±1 mm

1000 – 2000 mm

±2 mm

> 2000 mm

±3 mm

±1 mm / 1000 mm

Detaylı Teknik Özellikler
Detaylı teknik bilgi için lütfen www.wisaplywood.com/dop sayfasındaki UPM012CPR DOP
(Declaration of Performance – Performans Özelliklerini) inceleyiniz.
Stoklama Talimatları
Paneller düz bir yüzeyde yere parallel olarak kuru, direkt gün ışığından etkilenmeyecek kapalı bir
ortamda saklanmalıdır.
Montaj Talimatları
Paneller havadaki nem oranına göre ebat değiştirebilirler. Montaj sırasında paneller arasında 1–2
mm genleşme boşluğu bırakınız. Paneller basit el aletleri ile işlenebilir.
Çevresel Konular
WISA ürünleri, Avrupa’daki en titiz sürdürülebilirlik ilkelerine göre üretilir. WISA'yı seçen
müşterilerimiz, satın aldıkları kontrplak ve katmanların yalnızca yasal kaynaklardan geldiği ve Avrupa
Birliği Kereste Yönetmeliği dahil (EUTR) ilgili tüm standartlara ve düzenlemelere uygun olduğu
konusunda güven sahibidirler.
UPM, canlı hayat ve orman endüstrilerinin yenilik, sorumluluk ve kaynak verimliliğiyle nitelenen bir
sürdürülebilir geleceğe entegre edilmesine önderlik etmektedir.
Ek Bilgi
Ahşap yaşayan bir malzeme olduğundan her panel kendine hastır. Dolayısı ile bir fotoğraf veya
numune parçası renkler, hareler, damarlar ve budaklar açısından tüm panelleri temsil edemez.
Montaj, bakım, çevresel hususlar vb. konularda daha fazla bilgi için lütfen www.wisaplywood.com’a,

UPM Plywood
www.wisaplywood.com/tr
www.upm.com

UPM’ in politikası sürekli gelişimdir. Herhangi bir uyarı veya yükümlülük olmaksızın değişiklik yapma hakkımız
saklıdır.
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tedarikçinize veya UPM’e başvurunuz

