WISA -Hexa
®

WISA-Hexa on pinnoitettu
vanerilevy, jonka ruskeaan
tai harmaaseen filmipintaan
on painettu liukastumista
vähentävä kuusikulmainen kuvio.
WISA-Hexa on suunniteltu
käytettäväksi kuljetusvälineiden,
varastohallien ja työtilojen
lattioissa, lastauslaitureissa sekä
rakennustelineiden työtasoina
ja katsomoiden lattia- ja
istuintasoina. Pintakuvioinnin
ansiosta WISA-Hexa on paitsi
näyttävä mutta myös turvallinen
lattiamateriaali.

Peruslevy
Koivuvaneri
Liimaus
Säänkestävä fenoliliimaus standardin EN 314-2/luokka 3 mukaan.
Pinta
Etupinta: Ruskea, fenoliliimattu filmi, kuusikulmainen kuvio, jonka halkaisija on 10 mm.
Harmaa, UV-säteilyä kestävä pinnoite kuusikulmaisella kuviolla.
Tausta: Sileä fenolifilmipinnoite kosteussuojana, johon painettu teksti “WISA Special Plywood”.
Reunasuojaus: Vedenkestävä maali
Työstöt
Reuna- ja CNC-työstöt saatavissa tilauksesta.
Paksuudet ja painot
Nimellispaksuus
(mm)
9
12
15
18
21
24
27
30
Kosteuspitoisuus 8-10 %.
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Viilujen
lukumäärä
7
9
11
13
15
17
19
21

Paksuus
(mm)
8,8 - 9,5
11,5 -12,5
14,3 - 15,3
17,1 - 18,1
20,0 - 20,9
22,9 - 23,7
25,2 - 26,8
28,1 - 29,9

Paino
(kg/m²)
6,5
8,5
10,5
12,3
14,6
16,6
18,4
20,7

Maxi levyjen
paksuus (mm)
8,3 - 9,0
11,0 - 12,0
13,8 - 14,8
16,6 - 17,6
19,5 - 20,5
-

Levykoot
Vakiomitat

1000 x 2500/3000 mm
1220 x 2440 mm
1250 x 2500 mm
1525 x 2500/3050 mm
Suurin standardikoko 1525 x 3660 mm

Maxi-levyt

1800 x 3000 mm
2000 x 3000 mm
Suurin viistejatketun levyn koko 4000 x 2000 mm

Mittatoleranssit

< 1000 mm		
1000 - 2000 mm
2000 - 4000 mm

±1 mm
±2 mm
±3 mm

Suorakulmaisuustoleranssi		
±1 mm / 1000 mm
Levyn pinnan ominaisuudet
Kulutuksenkesto: (Taber DIN 53799) keskimäärin 570 kierrosta. Parempi kosteudenkestävyys
pinnoiteratkaisun ansiosta.
Jyräystesti: (SS 923502) 1750 kierrosta.
Kemiallinen kestävyys: kestää mietoja alkaleja.
Suora altistuminen auringonvalolle voi nopeuttaa pinnan kulumista ja värimuutoksia.
Harmaa pinnoite soveltuu ulkokäyttöön rajoitetusti.
Lujuusarvot
Vanerikäsikirjan mukaan.
Ympäristö
WISA-tuotteet on valmistettu Euroopassa kestävän kehityksen periaatteita tinkimättömästi
noudattaen. Valitsemalla WISA-tuotteet asiakkaamme varmistavat, että heidän ostamansa
vanerit on valmistettu vain laillisesti hankituista raaka-aineista ja että tuotteet ovat kaikkien
merkittävien standardien ja määräysten mukaisia – Euroopan Unionin puutavara-asetus (EUTR)
mukaan lukien.
Uuden metsäteollisuuden edelläkävijänä UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa
innovaatiovetoista, vastuullista ja resurssitehokasta tulevaisuutta.

www.wisaplywood.fi
www.upm.fi

UPM kehittää tuotteitaan jatkuvasti. Pidätämme oikeuden muuttaa tuotetietoja sitoumuksetta
ja ilman ennakkoilmoitusta.
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Lisätietoja levyjen asentamisesta, huollosta, hävittämisestä, ympäristöasioista ym. saat
levytoimittajaltasi tai osoitteesta www.wisaplywood.com.

