
ARKUSZ DANYCH: STONEBOARDS

PRODUCT

Slate-Lite STONEBOARDS składają się z warstwy naturalnego 
łupka o grubości 3 – 4 mm i podkładu wykonanego z 
naturalnego poliestru z włóknem szklanym zapewniającym 
wytrzymałość i stabilność wymiarową.

approx. 4 – 5 kg/m2

KOLORY MATERIAŁU I ODCHYŁKI

Kamień naturalny jest absolutnie ponadczasowym 
produktem, który tworzył się przez miliony lat. W związku 
z tym mogą wystąpić odchylenia w zabarwieniu i wzorach. 
Staramy się jednak dostarczyć produkt, który jest jak 
najbardziej jednolity i podobny pod względem koloru i 
struktury. 

W przypadku dużych powierzchni, aby uzyskać możliwie 
jednorodny kolor, skontaktuj się z nami.
Informacje o dostępnych kolorach i wzorach są dostępne w 
naszym aktualnym katalogu lub we wzornikach.

GŁÓWNE ELEMENTY

Warstwa kamienia (%)
Tlen (O)   44,6
Węgiel (C)  31,0
Krzem (Si)  13,0
Aluminum (Al)  5,6
Żelazo (Fe)  3,4
Potas  (K)  2,4

Tył arkusza (%)
Tlen (O)   73,0
Węgiel (C)  26,0

Slate-Lite STONEBOARDS nie zawiera formaldehydu.

STANDARDOWE WIELKOŚCI

Rozmiar standardowy:  2400 x 1200 mm

Aby uzyskać informacje o aktualej dostępności skontaktuj się 
z naszym działem sprzedaży.

*) Należy pamiętać, że odchylenia w wymiarach ±1,5 mm szerokości, 
długości lub przekątnej są mogą występować ze względów produkcyjnych.

WAGA 

approx. 3 mm

GRUBOŚĆ CAŁKOWITA

ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ

Absorpcja wody przez materiał nieuszczelniony + 2,5%.

Bez względu na pogodę, prawie nie ma lub występują 
minimalne odchylenia w zabarwieniu. 
Metoda badania: Odporność na promieniowanie (UV-B) zgodnie z normą 
DIN EN ISO 11507
Cykle testowe:  4 godziny; nagrzewanie 50°C
   4 godziny; roztapianie 40°C
Czas trwania testu: 1000 godzin przy ocenie po 250, 500, 750 godzinach
Ocena: Zmiana zabarwienia zgodnie z normą DIN EN ISO 11664-4, Sp62 Fa. 
X-Rite
geometria pomiarowa: d/8°, rodzaj naświetlania: D65

ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV

do 120°C

TEST WYCISZANIA ASTM / C-121 

ODPOR TEST ŚCIERALNOŚCI NOŚĆ OGNIOWA

Test ścieralności zgodnie z normą DIN EN ISO 10545-7: osiąga 
klasę 2. Testowano wzory Falling Leaves i Argento. 
Charakterystyka klasy: Grupa ścieralności II nadaje się do normalnego 
obuwia i jest w stanie wytrzymać jedynie niewielkie uderzenia, takie 
jak zarysowania brudem. Przykłady zastosowań: Prywatne mieszkanie z 
wyjątkiem kuchni, schodów, tarasów i korytarzy. 

STONE
BOARDS

KLASA ŚLISKOŚCI

Materiał Slate-Lite ma klasę śliskości R9 (kolorowy łupek) lub 
R10 (mika). 

TEMPERATURA OBRÓBKI

Zalecana temperatura obróbki wynosi 10°C do 35°C.

FORMALDEHYD
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DOSTĘPNE DEKORY

Tan, Silver Grey, Nero
Falling Leaves Translucent

Prawdziwy kamień

Klej

Włókno szklane

Podkład

Drewno, metal, szkło, płyta gipsowa, beton itp. 
Należy przestrzegać instrukcji i arkuszy danych dotyczących 
klejów lub tworzyw sztucznych stosowanych do obróbki.

PODŁOŻA

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

Ściany prysznicowe, fartuchy kuchenne itp.
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CZYSZCZENIE

Wszystkie powierzchnie z kamienia naturalnego należy 
regularnie wycierać wilgotną szmatką, pomimo impregnacji 
lub uszczelnienia. Do tego celu należy użyć niestrzępiącej się 
ściereczki.  Ważna uwaga: Kwasowe środki czyszczące mogą 
uszkodzić powierzchnię kamienia!

OCHRONA POWIERZCHNI

Slate-Lite 
Special Impregnator

Slate-Lite 
Special Protection

Slate-Lite 
2K-Protection Wall

Slate-Lite 
2K-Protection Floor

KLEJE

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące obróbki 
i montażu skorzystaj z naszych podręczników i instrukcji 
montażu.

Zalecamy użycie Slate-Lite Extreme Bath+Exterior do 
przyklejania Slate-Lite STONEBOARDS. Klej jest dostępny w 
naszej ofercie.

SILIKON

Jeśli chcesz użyć silikonu do uszczelnienia, fugowania lub 
wykończenia krawędzi, użyj silikonu do kamienia naturalnego 
z Ottoseal S70, ponieważ inne silikony czasami nie przylegają 
prawidłowo.

PRZECHOWYWANIE

Materiał należy przechowywać w suchym, zabezpieczonym 
przed mrozem miejscu z dala od światła słonecznego. Należy 
unikać silnych wahań temperatury, ponieważ może to 
spowodować deformację materiału. 
Materiał należy przechowywać poziomo, aby uniknąć 
deformacji.

WYSYŁKA / ROZPAKOWYWANIE

W celu zagwarantowania jakości jest wykonywana niemiecka 
kontrola. Począwszy od zakupu surowca aż do wysyłki 
materiału, każdy arkusz podlega ścisłej kontroli jakości. Każda 
płyta jest kontrolowana przez kilku inspektorów do momentu 
wysyłki i nie jest wysyłana w przypadku najmniejszych wad.

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI
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Standardowa obróbka narzędziami: Piłowanie brzeszczotem 
do drewna i wiercenie wiertłem do metalu lub drewna.
Do obróbki przemysłowej zalecamy stosowanie narzędzi 
tnących o strukturze diamentowej w celu zmniejszenia ich 
zużycia. 

Należy wcześniej przetestować wszelkie pasowania 
materiału i narzędzia na nieeksponowanym miejscu lub 
próbce. Obrabiać tylko arkusze, które mogą leżeć płasko i są 
dobrze rozciągnięte!

NARZĘDZIA DO OBRÓBKI

Prosimy o sprawdzenie bezpośrednio przy odbiorze 
towaru czy rogi nie są uszkodzone. Zgłaszaj bezpośrednio 
ewentualne uszkodzenia. Prosimy ostrożnie otwierać 
wszystkie opakowania i uważać, aby nie uszkodzić materiału. 

Należy pamiętać, że małe odłamki kamienia nie są 
uszkodzeniem materiału, ale raczej cechą jakości naturalnej 
powierzchni kamienia: Pomimo małych kawałków kamienia 
w opakowaniu, płyta Slate-Lite STONEBOARDS jest zwykle 
całkowicie nieuszkodzona, a powierzchnia kamienia jest 
nienaruszona!

Ponadto mogą wystąpić niewielkie powierzchowne 
zarysowania materiału, co jest nieuniknione podczas 
przechowywania i transportu. 

Slate-Lite Special Impregnation
Testowane substancje         Czas reakcji    Kolorowy łupek                                   Mika
Aceton  10 s                      
Ług potasowy (10%) 2 min  
Ultrasol  10 min                        
Ocet (5%)           1 h
Amoniak (25%)  16 h           
Woda  16 h      
Butylacetat    10 s                          Wchłanianie impregnacji
Musztarda  5 h               
Etanol (48%)  1 h                   
Kwas octowy (98%) 1 h                            Wchłanianie impregnacji                    
Kwasowy środek czyszczący  16 h          Przebarwienia
Podstawowy środek czyszczący 1:5 16 h          Przebarwienia  Przebarwienia                                    
Krem ochronny do skóry 16 h   Przebarwienia         
Cola  6 h                 
Benzyna testowa K30 16 h

Slate-Lite Special Protection
Testowane substancje     Czas reakcji         Kolorowy łupek                          Mika
Aceton  10 s                      
Ług potasowy (10%) 2 min  
Ultrasol  10 min                        
Ocet (5%)   1 h
Amoniak (25%)  16 h           
Woda  16 h      
Butylacetat    10 s                            
Musztarda  5 h               
Etanol (48%)  1 h                   
Kwas octowy (98%) 1 h           krawędzie arkusza  
Kwasowy środek czyszczący  16 h                                      Przebarwienia                                            
Podstawowy środek czyszczący 1:5 16 h                                              Przebarwienia
Krem ochronny do skóry 16 h          Przebarwienia                          Przebarwienia
Cola  6 h                 
Benzyna testowa K30 16 h

Slate-Lite 2K-Protection Wall
Testowane substancje         Czas reakcji         Kolorowy łupek Mika
Aceton  10 s                      
Ług potasowy (10%) 2 min  
Ultrasol  10 min                        
Ocet (5%)  1 h
Amoniak (25%)  16 h           
Woda  16 h      
Butylacetat    10 s                    
Musztarda  5 h               
Etanol (48%)  1 h                   
Kwas octowy (98%) 1 h           Wchłanianie uszczelnienia Wchłanianie uszczelnienia           
Kwasowy środek czyszczący  16 h          
Podstawowy środek czyszczący 1:5 16 h          
Krem ochronny do skóry 16 h             
Cola  6 h                 
Benzyna testowa K30 16 h

Slate-Lite 2K-Protection Floor
Testowane substancje         Czas reakcji         Kolorowy łupek Mika
Aceton  10 s                      
Ług potasowy (10%) 2 min  
Ultrasol  10 min                        
Ocet (5%)  1 h
Amoniak (25%)  16 h                                Wchłanianie uszczelnienia
Woda  16 h         Wchłanianie uszczelnienia      
Butylacetat    10 s                           
Musztarda  5 h               
Etanol (48%)  1 h                   
Kwas octowy (98%) 1 h           Wchłanianie uszczelnienia Przebarwienia
Kwasowy środek czyszczący  16 h                Przebarwienia Przebarwienia 
Podstawowy środek czyszczący 1:5 16 h          
Krem ochronny do skóry 16 h             
Cola  6 h                 
Benzyna testowa K30 16 h

Ważna uwaga: 
Szczegółowe informacje na temat naszych impregnacji i uszczelnień można 
znaleźć w odpowiednich kartach katalogowych i instrukcjach. 
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Takie lekkie zadrapania można łatwo zetrzeć niestrzępiącą się 
szmatką i nie powodują one również uszkodzenia materiału!

Można korzystać ze wszystkich linii transportowych.

Szczegółowy film z często zadawanymi pytaniami dotyczący 
wysyłki i rozpakowywania jest dostępny na naszej stronie 
głównej i na YouTube.

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

INFORMACJE:  SPRAWDZENIE MATERIAŁU PO 
  DOSTAWIE

Slate-Lite STONEBOARDS 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!

R&D GmbH | Boschstraße 12 | 53359 Rheinbach | Germany | +49 (0)2226 – 82 999 30 | info@slate-lite.com | www.slate-lite.com

05.02.2021

Magazyn Europa
Paleta
20 szt.240 x 120
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STONEBOARD

Slate-Lite UltraThin eco+

Obróbka przez 
1 osobę

Klejenie 
punktowe

Idealny do kuchni 
i pod prysznic


