screenflex
to folie, niezast¹pione na
SPAWALNICZE KURTYNY,
ZAS£ONY WSTÊGOWE ...
A. DEFINICJA
SCREENFLEX to materia³ z uplastycznionego polichlorku winylu*
z dodatkami poprawiaj¹cymi jego w³aœciwoœci celem ochrony ludzi
przed szkodliwymi skutkami wystêpuj¹cymi w procesie spawania
³ukowego.
SCREENFLEX spe³nia wymogi standardów europejskich (EN 1598)
w zakresie ochrony wzroku oraz odpornoœci ogniowej. Produkowany
jest w pasach o gruboœciach 2 lub 3 mm i szerokoœciach 200 lub
300 mm oraz arkuszach o gruboœciach od 0,5 do 1 mm i szerokoœci
1500 mm.
* Polichlorek winylu (PCW) to polimer uzyskiwany w procesie polimeryzacji
monomeru chlorku winylu. Jest to syntetyczny komponent wêglowodoru
(z oleju mineralnego) i chlorku (z soli); wszechstronnie sprawdzony rodzaj
tworzywa sztucznego.

B. ZASTOSOWANIE
Przezroczyste lub nieprzezroczyste kurtyny i zas³ony wstêgowe
chroni¹ce przed szkodliwym oddzia³ywaniem procesów spawalniczych na ludzi.
Przegrody wewnêtrzne
• izolowanie / separacja stanowisk spawalniczych
• odgradzanie / wydzielanie wydzia³ów spawalniczych.

C. W£ASNOŒCI
1. Materia³owe, w³aœciwe dla PCW
• elastycznoœæ i miêkkoœæ
• przezroczystoœæ lub nieprzezroczystoœæ
• izolacyjnoœæ cieplna i dŸwiêkowa
• odpornoœæ na wstrz¹sy i rozdarcia
• nieprzepuszczalnoœæ gazów i wilgoci
• przetwarzalnoœæ wtórna
• ekonomicznoœæ
• u¿ytecznoœæ i prostota konserwacji
2. Specjalne, dla procesu spawania
• ochrona oczu przed promieniowaniem UV ultrafioletowym oraz IR - podczerwonym
• odbicie promieniowania UV oraz IR
• stabilnoœæ materia³owa na promieniowanie UV
• ochrona ogniowa
• odpornoœæ palna

Pasy standardowe* - przyk³ad
(ref 302 E) czerwony
(ref 312 E) mat zielony
(ref 322 E) br¹zowy
(ref 115 E) zielony
* dostawa w zwojach

300 x 2
300 x 2
300 x 2
300 x 2

DANE TECHNICZNE

NORMA

JEDN.

SCREENFLEX

Gêstoœæ przy 20°C

DIN 53479
ASTM D792

g/cm3

1,33

Twardoœæ Shore’a

DIN 53505

Wyd³u¿enie przy
rozci¹ganiu

DIN 53455
ASTM D638
NFT 51034

%

300

Wytrzyma³oœæ na
rozci¹ganie

DIN 53455
ASTM D638
NFT 51034

daN/mm2

1,8

Wyd³u¿enie po zerwaniu

NFT 51034

%

62

Absorpcja wody

DIN 53495

%

-0,2

80

Przepuszczalnoœæ œwiat³a

ASTM D1003

%

>80

Odpornoœæ na rozci¹ganie

DIN 53515

daN/cm2

>55

Miêknienie, pkt Vicat’a

NFT 51021

°C

50

CLASH BERG

°C

+50 / -15

DIN 52210

dB

>35

Odpornoœæ temperaturowa
Izolacyjnoœæ dŸwiêkowa

SZKODLIWOŒÆ PROMIENIOWANIA
Mo¿liwoœci uszkodzenia wzroku skutkiem penetracji œwiat³a
Promieniowanie
podczerwone
i ultrafioletowe

D³ugoœæ fali
w nanometrach*

IRA
IRB
IRC

>780 / 1400
1400 / 3000
>3000 nm<1 mm

UVA
UVB
UVC

315 - 380
280 - 315
100 - 280

WYMOGI
STANDARD EUROPEJSKI
Przepuszczalnoœæ promieniowania transmisja (§4.1.EN 1598)
Przepuszczalnoœæ promieniowania mierzona
jest w zakresie 210 do 140 nanometrów.
Wspó³czynnik transmisji powinien wynosiæ:
- mniej ni¿ 0,002% dla zakresu 210 do 313 nm
- mniej ni¿ 3% dla zakresu 313 do 400 nm
- wspó³czynnik ryzyka winien byæ <1 dla
zakresu 400 - 1400 nm.

(*) 1•10-9 metra

Odbicie (§4.2.EN 1598)
Dla zakresu 230 do 400 nm wspó³czynnik
odbicia powinien byæ mniejszy od 10% i odbicie
œwiat³a mniejsze ni¿ 10%.

IR = podczerwieñ
UV = ultrafiolet

Statecznoœæ na promieniowanie (§4.3. EN 1598)
Wahania wzglêdnej transmisji promieniowania w œwietle widzialnym
nie mog¹ byæ wiêksze ni¿ +/- 20%.
Bezpieczeñstwo po¿arowe lub odpornoœæ palna (§4.4. EN 1598)
W teœcie ogniowym p³omieñ nie powinien osi¹gn¹æ na próbce
wysokoœci 150 mm. Po usuniêciu palnika próbka nie powinna siê tliæ.
* * *
EXTRUFLEX uzyskuje folie PCW spe³niaj¹ce powy¿sze wymogi
stosuj¹c w procesie produkcyjnym odpowiednie stabilizatory dla
wysokiej odpornoœci na promieniowanie UV, ograniczaj¹ce utlenianie
i zwiêkszaj¹ce odpornoœæ termiczn¹.

Nasz przedstawiciel

extruflex
Prospekt nie jest atestem cech u¿ytkowych produktów,
podane dane techniczne maj¹ charakter informacyjny.

