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Zabudowa nadwozi
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Płyty firmy Ostrowski produkowane są metodą scalania w odpowiedniej technologii kilku płaskich 
elementów. Okładziny zastosowane do produkcji płyt w postaci PVC, HPL, blach - ALU, ocynk, 
drewna - sklejki oraz różnego rodzaju laminatów, tworzą płytę warstwową stosowaną w różnych 
branżach. Płyty te cechują się dużą sztywnością przy bardzo niskiej wadze. Grubość pakietu 
standardowego: dostosowana do potrzeb klienta. Współczynnik przenikalności cieplnej U = 1,35 
(W/m2 x K). Tolerancja grubości płyty (+/- 1mm).

wysoka odporność na 
uderzenia mechaniczne

długotrwale zachowuje 
swoje właściwości

wysoka jakość nagrodzona 
na rynku

okładzina zewnętrzna 
wzmacniana włóknem 
szklanym



Wymiary płyt

1,5; (na zamówienie od 1,0 - 3.0)

grubość standardowa [mm]

długość standardowa [mm]

szerokość standardowa [mm]

2000, 2100, 2200, 2300, 2500

do 6500
•  Zabudowa nadwozi
•  Przyczepy
•  Kontenery
•  Chłodnie

Warstwa wewnętrzna

Warstwa zewnętrzna

Zastosowanie

•  Ekstrudowany polistyren - twarda pianka 
  bez freonów
•  Wysokie parametry nacisku pod prasą:
  0,45 N/m2 wg DIN 53421
•  Pewne, długotrwałe zachowanie
  właściwości
••  Chłonność wody po 28 dniach 0,05%
  wg. DIN 53428
•  Trudno palna
•  Gęstość pozorna 30÷33 kg/m3
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Płyta Classic - Therm ® GFK

Zabudowa nadwozi

Laminat poliestrowy należy do rodziny tworzyw 
wzmacnianych włóknem szklanym (GRP) Do 
ich produkcji stosuje się następujące surowce 
podstawowe:
•  Żywice - składnik wiążący. Zastosowanie    
  jako  matrix (do laminatów), żelkot
  (dodat kowa warstwa nanoszona
    na materiał).
•  Składniki wzmacniające:
  Włóknina szklana - polepsza optykę
  powierzchni laminatu poprzez redukcję     
  odwzorowania włókien szklanych.
  Mata szklana - determinuje odpowiednie 
  właściwości termiczne i mechaniczne.
    Tkanina szklana -zapewnia wyrażnie
  większe wzmocnienie w obu głównych     
  kierunkach.
  Możliwość lakierowania laminatu po
  wcześniejszej konsultacji z producentem.


