P∏yta CeraboardTM
Informacja o produkcie
CHARAKTERYSTYKA
• StabilnoÊç w wysokich temperaturach
• Niska przewodnoÊç cieplna
• Niski wspó∏czynnik akumulacji ciep∏a
• SztywnoÊç i wysoka spójnoÊç umo˝liwiajà obróbk´ i
ci´cie
• OdpornoÊç na nag∏e zmiany temperatury
• OdpornoÊç na Êcieranie
• Mo˝liwy bezpoÊredni kontakt z p∏omieniem
• ¸atwoÊç u˝ycia
ZASTOSOWANIE

OPIS
CeraboardTM jest p∏ytà wykonanà z w∏ókien ogniotrwa∏ych,
dostarczanà w panelach o standardowej gruboÊci
wykonanych z nawil˝onej masy w∏ókien ogniotrwa∏ych i
spoiw o niewielkiej zawartoÊci organicznej.
Po∏àczenie ró˝nych w∏ókien ogniotrwa∏ych oraz spoiw
organicznych i nieorganicznych w ró˝nych proporcjach,
umo˝liwia dobranie p∏yt do wykorzystania w
zró˝nicowanych temperaturach.
Gazy mogàce powstaç w niektórych typach urzàdzeƒ
cieplnych podczas wypalania spoiw, wydobywajà si´ na
powierzchni´ p∏yty w krótkim czasie i dzi´ki temu sà ∏atwe
do usuni´cia.
TYP
Sztywne p∏yty z w∏ókien ogniotrwa∏ych.

Te uniwersalne p∏yty mogà byç wykorzystane wsz´dzie
tam, gdzie konieczne jest zastosowanie sztywnego,
samonoÊnego, izolacyjnego produktu, który
charakteryzuje si´ jednoczenie dobrà wytrzyma∏oÊcià na
uszkodzenia fizyczne.
• Przemys∏ ceramiczny
(wy∏o˝enia pieców oraz izolacja wózków)
• Przemys∏ szklarski
• Izolacja kana∏ów
• Bariery cieplne ogólnego zastosowania
• Izolacja wysokotemperaturowa
TOLERANCJA GRUBOÂCI
• Mniej ni˝ 10mm: +/- 0,5 mm
(za wyjàtkiem p∏yty Ceraboard 100: +/- 1mm)
• Od 10 mm do 20 mm: +/- 1mm

TEMPERATURA KLASYFIKACYJNA

• Od 25mm do 50 mm: +/- 2mm

Ceraboard 100:
Ceraboard 115:

• Powy˝ej 50 mm: +/- 4mm

1260°C
1400°C

Maksymalna temperatura wykorzystania ciàg∏ego zale˝y
od zastosowania. W razie wàtpliwoÊci, prosz´ zwróciç si´
do lokalnego dystrybutora Thermal Ceramics.
DOST¢PNE RODZAJE
Ceraboard 100
Produkt zalecany jest do wszelkich zastosowaƒ
maksymalnie do temperatury 1260°C oraz wsz´dzie tam
gdzie mo˝liwe jest nara˝enie na bezpoÊredni p∏omieƒ lub
gaz o wysokiej temperaturze.
Ceraboard 115
Produkt posiada jednolità gruboÊç oraz wytrzyma∏oÊç na
zginanie i Êciskanie, zarówno przed jak i po wygrzaniu.
Mo˝e byç stosowany do maksymalnej temperatury 1400°C.
Idealny jako wy∏o˝enie robocze, odporny na bezpoÊredni
p∏omieƒ oraz Êcieranie pod dzia∏aniem goràcego gazu.

P∏yta CeraboardTM
Informacja o produkcie
G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI
Temperatura klasyfikacyjna
°C

100

115

1260

1400

W∏asnoÊci mierzone w warunkach otoczenia (23°C / wilgotnoÊç wzgl´dna 50 %)
• Kolor

bia∏y/˝ó∏tobràzowy bia∏y/˝ó∏tobràzowy
kg/m3

310**

310

• Wytrzyma∏oÊç na zginanie

MPa

1.0**

0.9

• Napr´˝enie Êciskajàce przy
10% deformacji wzgl´dnej

MPa

0.35

0.3

%

5.5

3.5

%

3.0

3.7

W/m.K
W/m.K
W/m.K
W/m.K
W/m.K

0.07
0.08
0.11
0.15
0.20

0.07
0.08
0.11
0.15
0.20

• G´stoÊç

Parametry w wysokich temperaturach*
• Strata pra˝enia po 2 godz.
wygrzewania w 800 °C
• Sta∏y skurcz liniowy (ASTM C-356)
po 24 godzinach wygrzewania izotermicznego
w temperaturze klasyfikacyjnej:
• PrzewodnoÊç cieplna (ASTM C-201)
w Êredniej temperaturze:
300°C
400°C
600°C
800°C
1000°C

* WartoÊci dla gruboÊci 50mm. **WartoÊci 330 oraz 1.5 dla gruboÊci poni˝ej 20m.
Dost´pnoÊç i rodzaje opakowaƒ
Wymiary
standardowe
mm

Ceraboard 100

Ceraboard 115

P∏yt

P∏yt

w
kartonie

na
palecie

w
kartonie

na
palecie

1200 x 1000 x 6

20

160

1200 x 1000 x 7.5

16

120

1200 x 1000 x 10

12

90

1200 x 1000 x 13

10

72

1200 x 1000 x 15

8

60

1200 x 1000 x 20

6

48

1200 x 1000 x 25

5

1200 x 1000 x 40

3

36

5

36

24

3

24

1200 x 1000 x 50

2

18

2

18

Produkty Ceraboard sà pakowane w kartony lub na paletach, które sà owini´te w przylegajàcà folie nadajàcà si´ do odzysku.
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