
Sendvičové panely
ARPANEL CONTROL
Garance stability po mnoho let!



ARPANEL CONTROL

Jedná se o sendvičové panely s  povrchovou úpravou

Advantica® L Control (food safe), která je bezpečná při

kontaktu s  potravinami a osvědčí se rovněž v  prostorech, na 

které jsou kladeny ty nejvyšší nároky, jako jsou farmaceutika 

nebo zdravotnictví, IT prostředí, datová centra, laboratoře či 

chladírny. Sendvičové panely ARPANEL CONTROL jsou

ideálním řešením v místnostech s kontrolovanou atmosférou, 

v  nichž musí být splněny nejvyšší standardy v  oblasti

odolnosti vůči korozi. Kromě toho se perfektně osvědčí také

v interiérech, ve kterých je vyžadována snadná omyvatelnost, 

odolnost vůči čistícím prostředkům a zároveň vysoká odolnost 

proti fyzickému poškození a poškrábání, zejména pak

v místech s intenzívním provozem. 

Vnější plech sendvičových panelů ARPANEL s povrchovou úpravou polyester PE

Izolační jádro sendvičových panelů ARPANEL (PUR, PIR nebo MiWo)

Vnitřní plech sendvičových panelů ARPANEL
s vrstvou Advantica® L Control

Neagresivní prostředí

* Podrobnosti týkající se 15 leté záruky naleznete na str. 5 a také na stránkách výrobce.



Použití sendvičových panelů
ARPANEL CONTROL především na
stěnách a stropech interiérů:

    Chladíren

    Závodů na zpracování potravin

    Potravinářského průmyslu

    Čistých prostor typu cleanroom
    (místnosti ve farmaceutickém
    průmyslu, datových centrech, IT 
    centra, laboratoře, mikro inženýrství)

    Prostory zdravotnických zařízení 
    (nemocniční oddělení, zdravotnické
    prostory s intenzívním provozem)

SE ZVÝŠENOU STÁLOSTÍ
A ODOLNOSTÍ

Charakteristika sendvičových panelů
ARPANEL CONTROL
s povrchovou úpravou Advantica® L Control by Tata Steel

Typové vlastnosti ocelového pláště sendvičových panelů ARPANEL CONTROL
s povrchovou úpravou Advantica® L Control Testy podle normy

120 nebo 150 EN 13523 - 1

EN 13523-12

500
h

A+ EN ISO 16000-9

Solná mlha EN 13523 - 8

1500Vlhkost EN 13523 - 26

4000g

Nominální tloušťka organické povrchové úpravy

Odolnost proti poškrábání

Těkavá organická sloučenina

Korozní odolnost



ANTISTATIC
PROPERTIES

ARPANEL CONTROL

Plech s  povrchovou úpravou Advantica® L 
Control vyrobený firmou Tata Steel, který se 
používá na sendvičových panelech ARPANEL 
CONTROL, je plně testován a certifikován
z  hlediska potravinářské bezpečnosti, toxicity
a chemické inertnosti. 

Sendvičové panely ARPANEL CONTROL jsou 
velice účinným prostředkem pro vytvoření 
místností s  kontrolovanou teplotou a také
ideálním řešením pro rozdělení výrobního 
závodu na oblast s vysokým a nízkým rizikem.

Sendvičové panely ARPANEL CONTROL
s povrchovou úpravou food safe jsou odolné 
proti působení čistících prostředků, obvykle se 
používají v závodech na zpracovávání potravin. 
Kromě toho jsou charakteristické zcela 
výjimečnou odolností proti korozi, chemickým 
čistícím prostředkům a také fyzickému 
poškození, tj. nárazům a poškrábání. 

Sendvičové panely ARPANEL CONTROL jsou 
trvalé, odolné a pevné dokonce i v  prostorách
s intenzívním provozem.

Povrchová úprava sendvičových panelů 
ARPANEL CONTROL garantuje snadné 
udržování čistoty tak, aby byly zachovány
sterilní podmínky a díky antistatickým
vlastnostem, které redukují přitahování prachu 
a nečistot, rovněž minimalizuje riziko
kontaminace povrchu částicemi, které se 
vyskytují v ovzduší. Kromě toho je odolná vůči 
agresivním metodám čištění, které jsou 
používány při dezinfekci místností ve
zdravotnictví. 

Výhody sendvičových panelů



Záruka
Záruka na plech s povrchovou úpravou Advantica® L Control u sendvičových panelů ARPANEL CONTROL je udělována na 

žádost zákazníka individuálně ke každému projektu. Záruční doba může činit až 15 let a je určována na základě zkušeností 

Tata Steel v oblasti provozování plechů ve skutečných podmínkách. Záruka zahrnuje pouze a výhradně objekty, které byly 

navrženy v  souladu s  platnými směrnicemi, které jsou dostupné na internetových stránkách výrobce plechu. Více

podrobností týkajících se poskytování záruky na individuální projekt jsou k dostání po vyplnění žádosti o poskytnutí záruky 

Advantica® firmou Tata Steel. 



Dostupné barvy
S ohledem na specifikace a také způsob použití sendvičových panelů ARPANEL CONTROL, jsou plechy
k  dostání v  jednom barevném provedení. Standardními barvami potahovaných plechů Advantica® L 
Control jsou bílé barvy, které jsou charakteristické jemným lisovaným vzorem na povrchu. 

Adamietz Sp. z o.o., výrobce sendvičových panelů ARPANEL CONTROL, nenese odpovědnost za případné rozdíly 
mezi skutečnými parametry a obsahem tohoto letáku. 

Výrobce si vyhrazuje právo na provádění změn a úprav obsahu tohoto dokumentu bez předchozího oznámení.

Obsah tohoto dokumentu nelze považovat za obchodní nabídku ve smyslu předpisů občanského zákoníku. 

Advantica je obchodní značkou společnosti Tata Steel UK Limited
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