RENOLIT ONDEX

RENOLIT ONDEX BIO

www.ondex.com

Fényárban
úszva!

Üdvözöljük a RENOLIT
ONDEX-nél

BI-ORIENTÁLÁS

A RENOLIT SE a világ egyik vezetője a magas minőségű
műanyagok gyártása terén. Ez a családi alapítású és
tulajdonú vállalatcsoport jelképpé vált ágazatában a 60
éves működése során a minőség és innováció területén.
Jelenleg 4300 munkavállalót foglalkoztat, több mint 30 gyárban
és kereskedelmi képviseleten. A RENOLIT név a világon
szinonímájául vált a műszaki szakértelemnek, a modern
terméktervezésnek, és a vevőorientált kiszolgálásnak

Az ONDEX lemezeket a hagyományos extrúziós eljárással
készítik.
Azonban a gyártás egyediségét biztosítja az ennek során
történő, két irányban (hossz-,é s keresztirányban) alkalmazott
megfeszítés. Ekkor a felhevített molekulaláncokban egy
erős hálószerű szövetszerkezet alakul ki, amely lehűlés után
megmarad. Ez a tisztán mechanikai eljárás tökéletesen stabil,
mindenféle kémiai adalékszer alkalmazása nélkül jön létre,
amely egyébként valószínűleg csak elősegítené a lemezek
korábbi öregedését.

Partnere
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létesítményei megvalósításában

A RENOLIT Ondex 40 éve gyárt műanyag sík-, és
hullámlemezeket a világ minden tájára alkalmazhatóan.
A bi-orientálás, azaz kétirányú előfeszítés az ONDEX
lemezeknek összehasonlíthatatlanul magas szilárdságot
biztosít.

Az ONDEX által képviselt gyártási eljárás teljesen
egyedi a műanyag lemezek területén.

Ez az újjáalakított molekulaszerkezet az ONDEX lemezeknek
kimagasló szilárdságot kölcsönöz

A RENOLIT ONDEX a termelésének 80 %-át exportálja.
Az ONDEX lemezeket jelenleg a világ körülbelül negyven
országában használják.
Az ONDEX lemezek széles körben alkalmazhatóak :
ipari csarnokoknál
lakóépületeknél
kertészetekben és mezőgazdaságban
falak felületvédelmére
dekorációs célokra

RENOLIT ONDEX Bio

ONDEX kétirányú feszítéssel

RENOLIT ONDEX BIO
Fényárban úszva!

A RENOLIT ONDEX BIO lemezeket elsősorban falburkolatként
és tetőfedő anyagként használhatják növényházaknál és
kertészetekben.
Az ONDEX BIO lemezek 4 féle színárnyalatban kaphatóak az
áttetszőtől a teljesen víztiszta átlátszóig. Így alkalmasak akár
tároló, vagy egyéb műszaki célú épület burkolásához is.
A fényáteresztő képesség jellemzői
• 90%-os a levegőhöz képest
• a rövid hullámú (hasznos) infravörös hullámok 90%-át
átengedi
• a káros ultraibolya sugárzásnak csak 8%-át engedi át
• 99%-ban kiszűri, azaz átlátszatlan a káros hosszú hullámú
infravörös sugarakkal szemben

Színek

4 járatos szín *

Fehér opálos

Víztiszta (Neutral crystal)

80%-ban fényáteresztő
színtelen

50%-ban fényáteresztő
színtelen

*Bizonyos profilok csak meghatározott színekben kaphatóak, egyéb színek
rendelésre. A változtatás jogát fenntartjuk.

Különösen magas szilárdságú, így ellenáll:
• jégverésnek
• szélviharnak
• erős havazásnak
A RENOLIT ONDEX lemezeknek a hasonló célokra
leggyakrabban alkalmazott műanyagoknál sokkal jobb vegyi
ellenállása van (pl. polikarbonát, PET, poliészter)
Összeférhető és alkalmazható növény-egészségügyi
funkciójú termékekkel együtt is.

RENOLIT ONDEX Bio
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Profilok*

Kifejezetten növényházakhoz kifejlesztett formák
TO 76 x 18 - 15
Bio

1112
1064
988

10 %

Hosszirányú
átfedés

2 hullám
1 hullám

17

76

Legkisebb
lejtés

1133
1085
1008

20

TOG 77x20

77

10 %

2 hullám
1 hullám

Hasznos
szélesség

1 m² fedéshez
szükséges
lemezfelület

0.988 m

1.12 m²

1.064 m

1.04 m²

1.001m

1.12 m²

1.078 m

1.04 m²

0.98 m

1.12 m²

26

Választék

Legnagyobb
alátámasztási
távolság

Bio 1

1.1 m

Bio 2

1.25 m

Bio 3

1.35 m

Bio 1

1.15 m

Bio 2

1.4 m

Bio 3

1.5 m

Bio 2

0.6 m

1125

GRECA 72x5
22

5

1008

10 %

2 hullám

72

*Más profiligény esetén keressen bennünket ! Használjon beépítési, műszaki ismertetőt !
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Felújítás, vagy új építés
3 féle változat bármely építményhez

RENOLIT ONDEX Bio 3
A növényházfedés csúcsterméke

Az ONDEX Bio 3 lemezek a legvastagabbak, és a legmagasabb
UV-ellenállásúak.
Ezeket elsősorban nagyon szeles, viharzónában fekvő épületekhez
ajánljuk.
• legnagyobb alátámasztási távolság
• a nagy sziládrság miatti ritkább alátámasztás miatt magasabb
fényáteresztés
• kiemelkedő mechanikai ellenállás
• kiemelkedő UV-ellenállás

RENOLIT ONDEX Bio 2

RENOLIT ONDEX Bio 1

Az ONDEX BIO 2 lemezeket már több, mint 30 éve használják
világszerte az alábbi esetekben:
• tetőfedéshez
• falburkolatként
• bevilágító gerincként
• színekhez
• térelválasztóként

Bár ezek a legvékonyabb lemezek, de még így is nagyon
jó optikai és mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ezeket a lemezeket abban az esetben ajánljuk, ahol
kevesebb igény van az ellenállóképességgel szemben, és
ahol a polikarbonát lemezek is elégségesnek tekinthetőek.

Bármely növényházhoz

Alapjellemzők

RENOLIT ONDEX Bio

7 jó ok miért válassza az
ONDEX BIO lemezt

Fényáteresztő
képesség

Ütésállóság

Vegyi ellenállás

*lista kérésre

100%-ban
visszaforgatható

Ellenállás alacsony
hőmérsékletnek

Tűzállósági bizonyítvány
B1 B s1 d0

Jégverésnek ellenáll

INNOVÁCIÓ

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A RENOLIT ONDEX innovációs stratégiája két alappilléren
nyugszik: a meglévő termékek minsőégének állandó növelése,
és az új alkalmazásokhoz való továbbfejlesztés.

Igényünk a környezetünk és az erőforrásaink védelme, a
RENOLIT ONDEX visszaforgatja a gyártás során keletkező
összes hulladékot.

A vevői igények növekedéséhez illeszkedve a marketing,
valamint a kutatás-fejlesztési részlegünk folyamatosan bővíti a
profilok és színek választékát.

A lemezek az élettartamuk végén összegyűjthetők és könnyen
újrahasznosíthatók erre specializált cégek bevonásával, ezzel
új lehetőségeket is nyerve.

Elsődleges szempont a RENOLIT Ondex-nél

A PVC 100%-ban újrahasznosítható és
visszaforgatott anyag ...

A változatosságra törekvés a RENOLIT ONDEX innovációjának
egyik hajtóereje, de mindenekelőtt az ügyfelek, akik
elsődlegesen ösztönzik a kreativitást.

Több, mint 100 új terméket jelentetünk meg minden évben!

RENOLIT ONDEX BIO lemezek alkalmazása*
Néhány gyors tipp a sikeres beépítéshez

60°
maxi

< 200
daN/m2

A lemezek hőmérséklete
ne haladja meg a javasolt
maximumot

Alt.
< 500 M
A beépítési ismertetőkben
javasolt kiegészítőket
használják

?
Tartsa be a biztonsági
előírásokat. Ne lépjen
közvetlenül a lemezekre !

?

NF EN 1301 04/2002

Ellenőrizze az
alátámasztási távolságokat
a hó- és széltehernek
megfelelően

Vegye figyelembe a
beépítési magasságot

Védje a lemezeket a
közvetlen napsugárzástól,
széltől és esőtől tárolás és
beépítés során.

< 200
daN/m2
Ellenőrizze az időjárási
körülményeket (szél, eső,
havazás)

Ellenőrizze, hogy valóban
az ég felőli oldal legyen fent

*Vegye figyelembe és kövesse a beépítési útmutatókban leírtakat alkalmazás során

www.ondex.com

nem kötelező érvényű dokumentum
Az ezen dokumentumban leírtakat jóhiszeműen állítottuk
össze, kizárólag a megfelelő tájékoztatás érdekében. Ezek a
megjelentetésekor általunk ismert adatokat tükrözik. Azonban
ezek az információk nem használhatók életben lévő szabványok,
szabályok, rendeletek ellenében. A vevő, beépítő önmagában
tartozik a megfelelő információk és tanácsok továbbadásával a
végfelhasználó felé.
Nem vállalunk semmilyen felelősséget abban az esetben, ha a
vevő az anyagokat nem a megfelelő módon, körülmények között,
és a szabályoknak ellentmondva alkalmazta.
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