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Co je dutinkový polykarbonát:

Prodáváme desky obchodní značky Lexan Thermoclear.

Lexan Thermoclear (LTC) je energeticky úsporná dutinková deska z polykarbonátu odolná proti proražení, 

určená pro zasklívání. Speciální povrchová úprava zajišťuje téměř perfektní ochranu před rozkladovým 

působením UV záření.

Všechny výrobky Lexan Thermoclear mají desetiletou záruku na barevnou stálost, na zachování světelné 

propustnosti a na odolnost proti krupobití.

Základní rozměr desek: 2,1 x 6 m (dutinky jsou dlouhé 6 m). Jiné rozměry najdete v ceníku.

Prodej příslušenství.

Záruka 10 let na UV stabilitu.

Pokyny pro zpracování:

Při chůzi po uložených dutinkových deskách nebo při montáži je třeba vždy použít jako nášlapnou plochu prkno 
nebo jiný vhodný materiál.

Skladování - doporučuje se skladování na místech chráněných před slunečním zářením. Sluneční záření by 
mohlo způsobit obtížné odstranění folie.

Řez - lze uskutečnit běžnými jemnozubými nástroji. Otevřené čelní strany se na ochranu proti prachu a 
nečistotám opět zalepí.

Vrtání - k vrtání lze použít běžné ocelové spirálové nebo kroužkové vrtáky. Vrtaný otvor musí být vzdálen od 
okraje desky minimálně 40 mm. Kromě toho má být otvor o 50 % větší než je průměr šroubu, aby se deska 
mohla vlivem teploty roztahovat a stahovat.

Čištění - dutinkové desky je doporučeno čistit 2x za rok. Nejlépe vodou s malým dílem běžně užívaného 
čistícího prostředku. Je zakázáno používat mechanické čistící prostředky nebo předměty s ostrými hranami

Důležitá upozornění:

Ochranou vrstvu proti působení UV záření jsou chráněny obě strany desky.

Materiál je možno ohýbat za studena, ale pouze v podélném směru dutinek.

Musím koupit vždy celou desku?

Nemusíte. Můžete koupit pouze takovou část desky, kterou potřebujete.
Na míru řežeme desky o síle 6, 8, 10 a 16 mm a to tímto způsobem: je třeba odebrat vždy celou šíři 2,1 m x libovolnou délku.

Příklad: chcete desku o rozměru 3,4 x 1,7 m, odeberete kus 3,4 x 2,1 m nařezaný na správný rozměr + zbytek do 2,1 m tedy 0,4 
x 3,4 m. V ceníku v kolonce „řezané napříč“ 3,4 x cena u tloušťky, kterou chcete.
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