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Sendvičový panel pro vnější stěny 

SP2B PU AgriPro

Hlavní znaky:

•	 Optimální panel pro použití v zemědělství

•	 Vynikající poměr tepelného odporu/tepelné izolace a mechan-
ických vlastností díky souvislému jádru a výrobnímu procesu

•	 Pevný, bez HCFC, samohasící polyuretanová pěna

•	 Dostupný se speciální povrchovou úpravou Ruukki CsafeTM

Nová povrchová úprava Ruukki CsafeTM 
pro použití v zemědělství:

•	 Lepší odolnost proti mechanickému poškození: Ruukki Csafe 
povrchová úprava - 3000g*, standardní polyester  - 2000 g*

•	 Lepší odolnost proti korozi: Ruukki CsafeTM povrchová úprava - třída 
koroze C4 (int), standardní polyester - třída koroze C3 (int)

•	 Lepší odolnost proti znečištění: Ruukki CsafeTM povrchová 
úprava - “velmi dobrá”, standardní polyester - “dobrá”

•	 Lepší odolnost proti chemikáliím (hydroxid amonný a hydroxid sodný)

•	 Lepší odolnost proti UV záření (RUV4**  
proti RUV2** jako pro standardní polyester)

D

modulová šíře 1100mm

Typ panelu

Tloušťka jádra
D

Šířka Tloušťka plechů
Maximální 

délka
Hodnota U

Reakce na oheň

Měrná akus-
tická izolace

Celková Modulová Vnější Vnitřní

mm mm mm mm mm mm W/m2K dB

Standardní barvy pro exteriér - povrchová úprava polyester (PE)

Standardní barvy pro interiér - povrchová úprava polyester (PE)

Volitelná povrchová úprava

Csafe 
9002

9002

9002

Standardní profilace

Exteriér M Mikroprofilovaná

Interiér L Lineárni

*Podle normy EN 13523-12

**V souladu s normou EN101169 (RUV4 je nejlepší třída)

Odolnost proti korozi

Exteriér
C3 (se standardní povrchovou úpravou polyester)

C4 (s volitelnou povrchovou úpravou Csafe)

Interiér
C3 (se standardní povrchovou úpravou polyester)

C4 (s volitelnou povrchovou úpravou Csafe)

SP2B PU 
AGRIPRO

60

1120 1100 0.40 0.40 12000

0.33

B-s2,d0 ≥ 2480 0.25

100 0.2
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Sendvičové panely pro zemědělské budovy

Sendvičový panel pro střechy 

SP2C PU AgriPro

Hlavní znaky: 

•	 Optimalizovaný panel pro použití v zemědělství

•	 Vynikající poměr tepelného odporu/tepelné izolace  
a mechanických vlastností díky souvislému jádru 
a výrobnímu procesu

•	 Dostupný se speciální povrchovou  
úpravou Ruukki CsafeTM

Nová povrchová úprava Ruukki CsafeTM 
pro použití v zemědělství:

•	 Lepší odolnost proti mechanickému poškození: Ruukki CsafeTM 
povrchová úprava - 3000g*, standardní polyester  - 2000 g*

•	 Lepší odolnost proti korozi: Ruukki CsafeTM povrchová úprava  
- třída koroze C4 (int), standardní polyester - třída koroze C3 (int)

•	 Lepší odolnost proti znečištění: Ruukki CsafeTM povrchová 
úprava - “velmi dobrá”, standardní polyester - “dobrá”

•	 Lepší odolnost proti chemikáliím (hydroxid amonný a hydroxid sodný)

•	 Lepší odolnost proti UV záření (RUV4** proti RUV2**  
jako pro standardní polyester)

modulová šíře 1000mm

D

Typ panelu

Tloušťka jádra
D

Šířka Tloušťka plechů
Maximální 

délka
Hodnota U

Reakce na oheň

Měrná akus-
tická izolace

Celková Modulová Vnější Vnitřní

mm mm mm mm mm mm W/m2K dB

Standardní profilace

Exteriér T Trapézová

Interiér L Lineární

Standardní barvy pro exteriér - povrchová úprava polyester (PE)

Standardní barvy pro interiér - povrchová úprava polyester (PE)

Volitelná povrchová úprava

9002

9002

*Podle normy EN 13523-12

**V souladu s normou EN101169 (RUV4 je nejlepší třída)

Csafe 
9002

Odolnost proti korozi

Exteriér
C3 (se standardní povrchovou úpravou polyester)

C4 (s volitelnou povrchovou úpravou Csafe)

Interiér
C3 (se standardní povrchovou úpravou polyester)

C4 (s volitelnou povrchovou úpravou Csafe)

SP2C PU
AGRIPRO

100/60

1083 1000 0.40 0.40 12000

0.33

B-s2,d0
Broof(t1)

≥ 24120/80 0.24

140/100 0.2
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