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ODLOČILNE PREDNOSTI

• Visoka življenjska doba zaradi 1,8-mm prevleke iz 
plastike
• Visoka nosilnost
• Kemično in UV-odporne površine iz plastike
• Enostavno pribijanje, brez cefranja furnirja na površini
• Visoka odpornost na obrabo, brez sledi vibriranja
• Brez odstopanja plasti furnirja
• Brez navlaženja lesenega jedra

• Brez krhkosti
• Enostavno čiščenje (visokotlačno vodno ali mehansko)
• Enostavno recikliranje

PLASTIFICIRANA VEZANA PLOŠČA RINGER
Jedro: križno lepljeni furnirji breze
Obojestranska prevleka iz plastike  1,8 mm 
Debeline: 15 mm, 18 mm, 21 mm

VEZANA PLOŠČA ZAŠČITENA S FENOLNIM FILMOM RINGER
Jedro: križno lepljeni furnirji breze
Obojestranska fenolna prevleka, 220 g/m2

Debeline: 15 mm, 18 mm, 21 mm
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ALU-PLASTIČNA PLOŠČA

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA • PRAKTIČNO • TRAJNO

OČITNE PREDNOSTI

Vdor vlage v leseno vezano ploščo ne vpliva samo na življenjsko 
dobo plošč – tudi rezultat betoniranja je precej slabši.

ALU-plastična plošča alkus® je odporna na to slabost, značilno 
za les. Traja 20-krat dlje kot les – dokumentiranih je več kot 1.000 
uporab z isto ploščo.

• Brez krčenja, uničenja in gnitja
• Brez vsrkavanja vlage
• Brez razpok
• Brez razbarvanja na betonu
• Visoka UV-odpornost
• Visoka odpornost na obrabo
• Visoka odpornost na kislino, luge in kemikalije

ALU-plastična plošča alkus® omogoča zabijanje, žaganje in vrtanje 
enako enostavno kot v les – vendar pa jo je mogoče dodatno vrtati, 
oblikovati in popravljati brez izgube kakovosti. Za popravila se 
uporabi enak dodajni material kot pri proizvodnji. Splača se!

Kakovost vidnega betona brez kompromisov
ALU-plastična plošča alkus® omogoča ravnost betona na stikih 
elementov in enakomeren izgled površine betona tudi razreda VB 4.

Enostavno in hitro čiščenje plošč
Ploščo alkus® je mogoče po uporabi očistiti enostavno in hitro, celo 
z visokotlačnim čistilnikom do 1.000 barov.

Trenutno so opaži RINGER z ALU-plastično ploščo alkus® na 
voljo le na posebno željo stranke.

Polipropilen 
Aluminij 

Polipropilen
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