
ARKUSZ DANYCH: ARTDECORS LITE

PRODUCT

Artdecors Lite z metalicznym wykończeniem to niezwykle 
cienkie kamienne forniry z finalną warstwą metalicznej farby 
pigmentowanej.

Artdecors Lite o wyglądzie betonu to połączenie włókna 
szklanego i kolorowej żywicy na froncie.

ok. 1,8 – 3 kg/m² 

STANDARDOWE ROZMIARY

Standardowy rozmiar:  1220 x 610 mm 
                    (wykończenie metalowe i forniry betonowe)

Duży format:   2400 x 1200 mm 
   (wykończenie metalowe)

Tolerancja wymiarów wynosi ± 1,5 mm długości, szerokości i pod kątem 
prostym.

WAGA

ok. 1,5 – 2,0 mm 

GRUBOŚĆ

~ 1,45 kg/m²  

GĘSTOŚĆ

0,5 – 0,8 mm (do 90 ° C)

ROZSZERZALNOŚĆ 
TERMICZNA
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OBSZARY ZASTOSOWAŃ

Ściany, sufity, konstrukcja pieców, meble.

Ważna uwaga: Nie nadaje się do obszarów mokrych ani na 
zewnątrz! 

Każde dostępne narzędzie (narzędzia dla majsterkowiczów) 
do piłowania, wiercenia, frezowania, cięcia, gięcia lub 
prasowania. Do obróbki przemysłowej zalecamy używanie 
narzędzi z ostrzem diamentowym ze względu na silne zużycie 
elementów do drewna.

W przypadku stosowania taśmy maskującej należy upewnić 
się, że na arkuszu nie pozostał klej. Należy używać taśmy o 
niskiej przyczepności i nie pozostawiać taśmy na powierzchni 
zbyt długo.
Przetestuj wcześniej wszelkie materiały i narzędzia w 
niewidocznym miejscu lub na arkuszu testowym.

Podczas obróbki należy używać tylko arkuszy, które mogą 
leżeć płasko i całkowicie odpoczęły! Podawanie ciepła 
za pomocą opalarki lub ogrzewania podłogowego może 
zwiększyć elastyczność materiał.

LAMINOWANIE NA DREWNIE, METALACH, 
PŁYTACH GIPSOWYCH

NARZĘDZIA DO OBRÓBKI

Laminowanie 1-składnikowym klejem poliuretanowym 
(poliuretan). 

Dodatki kompensujące: papier podkładowy 120 g/m² lub 
0,8mm HPL. Zastosować dodatkową gumę 7 mm o twardości 
50 Shore‘a.

W zależności od konstrukcji prasy ciśnienie musi być 
starannie dobrane.

CZYSZCZENIE

Do czyszczenia użyj niestrzępiącej się szmatki. Użyj zwykłych 
dostępnych w handlu środków czyszczących. Uważaj na 
kwasowe środki czyszczące, atakują powierzchnię i nie są 
odpowiednie!

KLEJE

Zalecamy użycie Slate-Lite Extreme Bath & Exterior. 
W przypadku klejenia w obszarach o temperaturze od 90°C 
do 120°C (piekarnik / kominek), należy użyć innego kleju, np. 
ASK DS770. 
Do przyklejenia zawsze używaj pacy zębatej B3.

Drewno, metal, szkło, beton. 

Proszę zwrócić uwagę na instrukcje i karty katalogowe 
wszystkich używanych klejów lub tworzyw sztucznych 
używanych do obróbki podłoża.

PODŁOŻE

PRZECHOWYWANIE

Magazynowanie niezabezpieczonego materiału musi się 
odbywać w suchym miejscu, najlepiej zabezpieczonym przed 
mrozem i słońcem. Chronić przed czynnikami zewnętrznymi. 
Materiał należy przechowywać na płasko, aby uniknąć 
deformacji.

ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ

do 120 °C

TEMPERATURA OBRÓBKI

Zalecane od 10 ° C do 35 ° C.

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości stosuje się 
niemieckie zarządzanie jakością. Począwszy od zakupu 
surowca, aż do ostatecznej wysyłki gotowego produktu, 
każdy centymetr kwadratowy produktu podlega ścisłej 
kontroli jakości. Wszystkie produkty są kontrolowane przez 
kilku inspektorów jakości i testowane aż do ostatecznego 
wydania.

DYSTRYBUTORZY

R&D GmbH ma niemal światową sieć partnerów handlowych 
(dystrybutorów). Pytania dotyczące poszczególnych krajów, 
prosimy zadawać na następującej stronie internetowej, 
chętnie prześlemy je dalej na adres: 
www.slate-lite.com
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Lepsza równowaga ekologiczna i mniejsze zużycie materiału 
niż w przypadku tradycyjnych płyt kamiennych.

Dzięki swojej lekkości i cienkości, nasze cienkie okleiny 
kamienne są nie tylko łatwe w obróbce i oferują wyjątkowe 
możliwości zastosowania wewnątrz i na zewnątrz, z Slate-
Lite wybierasz również przyjazną dla środowiska kamienną 
dekorację!

Wskaźniki emisji na trasach transportowych są 
wielokrotnie niższe w przypadku Slate-Lite niż w przypadku 
konwencjonalnych płyt kamiennych, co prowadzi do znacznie 
bardziej pozytywnego bilansu ekologicznego.

Większość naszych towarów jest wysyłana drogą morską 
do naszego centralnego magazynu. Przy ilości substancji 
zanieczyszczającej wynoszącej około 15,1 gramów emisji 
CO2 na kilometr (źródło: NABU) wynikają następujące 
przykładowe obliczenia dla jednego z naszych kontenerów:

(Obliczenia porównawcze: droga morska Indie / Niemcy. 
Płyta granitowa vs. Slate-Lite)

Arkusz Slate-Lite wytwarza w ten sposób ok. 95% mniej 
CO2 niż konwencjonalna gruba płyta kamienna podczas 
transportu!

Ponadto opracowany przez nas proces produkcyjny chroni 
również zasoby naturalne w kamieniołomach: Z materiału 
kamiennego pojedynczej konwencjonalnej płyty kamiennej 
o grubości 2 cm produkujemy 200 - 400 płyt Slate-Lite, w 
zależności od dekoru!

Oczywiście w coraz większym stopniu polegamy również 
na rozwiązaniach nadających się do recyklingu naszych 
opakowań, dzięki czemu w ostatnich latach byliśmy już w 
stanie wielokrotnie zmniejszać udział odpadów z tworzyw 
sztucznych. Oczywiście w przyszłości będziemy kontynuować 
tę pracę!

Trasa transportu Ilość materiału (m²) Opłata (kg)

Slate-Lite Pojemnik 40 10.637 m² 26.500 kg

Płyta granitowa 
(2 cm)

Container 40‘ 441 m² 26.500 kg

Dystans (km) CO2 Emisje (g) CO2 Emisje / m²

Slate-Lite 7.500 km 3.001.125,00 282,12 g

Płyta granitowa 
(2 cm)

7.500 km 3.001.125,00 6.806,27 g

INFORMACJE:  SPRAWDZENIE MATERIAŁU PO 
  DOSTAWIE

Slate-Lite jest wykonany ze skały warstwowej. Różnice 
kolorów na poszczególnych arkuszach, żyły kwarcu 
przechodzące przez kamień, naturalne pęknięcia lub 
lekkie odpryski mogą wystąpić.

Nie jest to powód do reklamacji, ale cecha powierzchni 
kamienia naturalnego!

W przypadku stwierdzenia wady lub zbyt dużych 
zmian koloru i struktury wysyłanego towaru prosimy o 
niezwłoczne poinformowanie nas o tym w ciągu 14 dni.
Towar zamontowany pomimo oczywistych wad nie 
podlega reklamacji!

Wszystkie arkusze zostaną wysłane do Ciebie w płaskim 
pudełku wysyłkowym lub na palecie.
Sprawdź dokładnie całe opakowanie i upewnij się, że nie 
uszkodzisz materiału.

Można korzystać ze wszystkich sposobów transportu. Ze 
względu na niską wagę materiałów koszty transportu są dość 
niskie na całym świecie. W celu szybkiej dostawy można 
skorzystać nawet z usług kurierskich .

WYSYŁKA / ROZPAKOWYWANIE

Magazyn Europa
box | paleta

10  szt. | 175  szt.
            | 30  szt.

Fabryka Indie 

250  szt. (drewniana skrzynia)

180 szt. (drewniana skrzynia)

122 x 61
240 x 120
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- Metal Cooper - - Metal Gold -

- Metal Silver - - Metal Antique Silver -

- Concrete Dark -

- Concrete Bright -

unique surfaces.
lightweight, thin and bendable.

DOSTĘPNE DEKORY


