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PŘEPRAVA, SKLADOVÁNÍ 

VŠEOBECNĚ 

Aby byly kompozitové desky ALUCOBOND ®  chráněny před mechanickým poškozením,  
1.00 m – 1.20 m povětrnostními vlivy a vlhkostí, musí být dodrženy následující pokyny: 

- Během přepravy a při vykládce se musí s paletami zacházet opatrně 
 (Pozor: nehýbat s otevřenými paletami). 

- Zkontrolovat, zda dodané palety nebyly poškozeny přepravou nebo vlhkostí  

  (vlhké desky ALUCOBOND ®  musí být vysušeny, aby se zabránilo možnému vzniku  

   skvrn nebo korozi. Poškození ihned nahlaste a nechte potvrdit dopravcem.  

- Palety skladovat tak, aby byly chráněny před deštěm, stříkající vodou, pronikající vlhkostí,      

  kondenzovanou vlhkostí  (např. při přepravě chladných desek do teplejších místností).  
  

- Palety skladovat  stohováním na sebe (desky ALUCOBOND ®  neskladovat ve  
vertikální poloze ), nestohovat na sebe více jak palet 6 stejných rozměrů  
(těžké palety dolů). 

- Jednotlivé desky musí být zvedány dvěma osobami  ve čtyřech rozích desky,  

nepřetahovat přes sebe. Desky přenášet ve svislé poloze. Používat rukavice,  
aby se zabránilo vzniku skvrn.  
 

- Mezi stohované desky nic nevkládat, mohlo by dojít k obtisknutí. 

Aby byla zachována správná funkce ochranné fólie ALUCOBOND ® ,  je potřeba věnovat  

pozornost následujícím pokynům: 

 - Je potřeba neskladovat desky po dobu delší než 6 měsíců. Silné kolísání teplot a přímé   
   sluneční záření vedou ke snížení dlouhodobé trvanlivosti. Fólie se pak hůře odstraňuje. 

 - Na označování fólií nepoužívat značkovače, lepicí pásky nebo nálepky, mohlo by dojít  
k proniknutí rozpouštědel a změkčovadel  fólií a tím k poškození lakovaného povrchu desek.  

- Při částečném odloupnutí ochranné fólie při opracování nebo po montáži  
 se mohou časem objevit ohraničené nečistoty, které jsou obtížně odstranitelné.  

- Po motáži je nutné ochrannou fólii co nejdříve odstranit, protože fólie dlouhodobě vystavené   
  povětrnostním vlivům by mohly být těžko odstranitelné.  
- Odstranění ochranné fólie by nemělo probíhat při teplotách nižších než   10 °C. 
 

Maximální nastavení šířky vidlice 

Paletu zachytit, vidlici lehce nadzdvihnout 

Celou paletu nadzdvihnout, netahat, neposunovat  
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STANOVENÍ ROZMĚRŮ DESEK 

PŘI STANOVENÍ ROZMĚRŮ DESEK JE POTŘEBA ZOHLEDNIT 
Rozměrové tolerance 
tloušťka  ±0,2 mm 
šířka -0 / +4 mm 
délka  1000 – 4000 mm -0 / +6 mm 
délka  4001 – 8000 mm -0 / +10 mm 

Tepelná  roztažnost ALUCOBONDu ®  je při stanovení rozměrů a frézování zohledněna tak,    

aby byla zajištěna rozměrová stálost prvků při montáži.  
Doporučejeme proto desky před zpracováním uložit při pokojové teplotě po dobu alespoň 
jednoho dne.  
 

Přesah hran  
Technicky je možné na zhotovených výrobních hranách  boční zapuštění krycího plechu oproti 
jádru do maximálně 2 mm. 

Anodické kontaktní pruhy 
Eloxované kompozitové desky ALUCOBOND ® mají na krátkých stranách kontaktní pruhy. Na lícové 
straně až  25 mm široké, na zadní straně až  35 mm široké.  
Desky s délkou od 3,5 m mají na podélných okrajích  také kontaktní pruhy  

šířky 20 mm. 

Oříznutí 
Desky musí být oříznuty: 
- Na všech stranách dodržet pravoúhlost a čistý řez  
při použití otevřených hran, např. při způsobu  nýtování na fasádu.  

. - Na třech stranách dodržet pravoúhlost pro další zpracování.  

Ořez musí být  zohledněn  při stanovení rozměrů desek.  

Výpočet statických prvků 
- statické hodnoty naleznete v technických listech  
- statické tabulky na vyžádání  
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 MONTÁŽ DESEK  

PŘI MONTÁŽI DESK RESPEKTOVAT  
Směr pokládky 
Aby se předešlo rozdílům v odrazu desek (u barev metalických, efektních, naturAl,  
a spektrálních), musí být kompozitové desky montovány ve stejném směru,  
jaký ukazují směrové šipky vyznačené na ochranné fólii. 

ochranná fólie se směrovými šipkami  
Při použití desek z odlišných výrobních šarží může dojít k barevným  
odchylkám.  
Aby byl zaručen jednotný barevný odstín, měla by být celková poptávka pro jeden  
projekt  uskutečněna v rámci jedné objednávky, případně opatřena jedinou šarží.  
 (viz. štítek palety  nebo razítko na zadní straně. 

3A Com posites Gm bH 
Alusingen-Platz 1 
78224 Singen 
Germany 

číslo šarže na zadní straně 

číslo šarže na paletě 

Volné připevnění prvků 
Lineární koeficient délkové roztažnosti ALUCOBOND ® 2,4 mm/m/100°C 
- spáry jsou v souladu s vyměřenou roztažností  
- dbát na větší průměr otvoru v desce při upevňování nýty a šrouby 

- otvory v desce a podkladové konstrukci vyvrtat na střed  
(použít vrtací šablonu) 

- vzdálenost mezi deskou a nýtovací hlavicí je 0,3 mm (použít nýtovací předsádku) 

- šrouby neutahovat těsně na desku  
- spáry na nosném profilu srovnat na styčné spáry na deskách, aby se zabránilo vzpříčení 

  z protiběžného tepelného roztažení  

 vývrt v podkladové konstrukci 

PC PC PC PC 
vývrt v desce 

vrtání na střed 
PF PF PF PF 

Pevné a posuvné body  
- pro upevnění nosného profilu respektovat pevný bod (FP) a posuvný bod (GP) 

- fasádní prvky nesmí přecházet přes spáry na podkladové  konstrukci a musí být zafixovány  
PC PC PC PC na spodní, případně horní nosný profil! 

platí : spára na nosném profilu  =  spára na desce 
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INFORMACE KE SPECIÁLNÍM POVRCHŮM 

Eloxované povrchy 
Při anodizaci (eloxování) je v lázni  s určitým chemickým složením a pod 
střídavým nebo stejnosměrným proudem vytvořena na hliníku umělá oxidační vrstva.  

Anodicky oxidované (eloxované) hliníkové díly jsou úspěšně a ve velkém rozsahu používané  
především pro venkovní a vnitřní použití, a to pro jejich odolnost vůči korozi  
a dekorativní efekt.  
Tyto vlastnosti fungují dlouhodobě pouze za předpokladu,  
že  je na hliníkovém materiálu vhodném k anodizaci  
vytvořena dostatečně silná a dobře stlačená vrstva oxidu.  
Navíc musí být zajištěno odpovídající čištění proti koroznímu zatížení   
prvků. 

Na základě všech měření,která byla provedena na venkovních aplikacích (např. fasády, okna) 
se dá konstatovat, že úbytek vrstvy oxidu – po dobu delší nejméně 30 let – je tak nepatrný,  

že se neprokázalo žádné snížení ochranného účinku anodicky vyprodukované  
vrstvy oxidu.  

Eloxované kompozitové desky ALUCOBOND ® a  ALUCOBOND ® plus jsou  
podle DIN 17611 anodicky oxidovaný polotovar z hliníku, s minimální  
anodizovanou  tloušťkou vrstvy  20 µm, určený pro  venkovní použití.  
Zajišťěním kvality při výrobě desek podle DIN  EN ISO  9001 je 
garantován vysoce kvalitní konečný produkt.  

Protože u eloxovaných desek vznikají při ohýbání a ohraňování mikrotrhliny 
na hranách, lze kompozitové desky ALUCOBOND ®  lakované vypalovaným lakem   

 

s eloxovaným vzhledem, které jsou přizpůsobeny svým povrchem  
standardům EURAS, bezproblémově ohraňovat a ohýbat. 

NaturAl povrchy 
3a composites zavedla  s ALUCOBOND ® naturAl nový typ nátěru,  
který přírodní hliníkové povrchy trvale chrání. 

Mohou tak být vyrobeny  např. „kartáčované“ struktury se  
zřetelně vyšším leskem povrchu, než jaký známe u nerezové oceli.  
Povrch je odolný nejen vůči povětrnostním vlivům, 
ale také vůči potu (otisky prstů).  
V silně korozivní atmosféře  (např. v blízkosti moře nebo v průmyslovém ovzduší ) 
musí být  intervaly čištění odpovídajícím způsobem navýšeny.  
Ve většině případů postačí čištění čistou vodou,  
aby byly odstraněny soli a jiné znečišťující látky.  

Výrobním procesem dochází u ALUCOBOND ® naturaL Reflect  
při umělém osvětlení k lehce duhovému efektu. Pro vnitřní použití může být  
proto – na vyžádání – doporučen povrch Reflect, s upravenou povrchovou strukturou.  
Vzhledem k vysoké odrazivosti podkladu bude v porovnání s konvenčním pigmentovým nátěrem 
vystavený téměř dvojnásobku UV-záření.  
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INFORMACE KE SPECIÁLNÍM POVRCHŮM 

Proto je odolnost povrchu ALUCOBOND ®  naturAl u šikmých povrchů  
a rovněž při použití mezi 20.stupněm zeměpisné šířky (sever / jih) 
snížena.  

Přírodní povrchy - povrchy bez povrchové úpravy 

 Při použití desek ALUCOBOND ®   s přírodním povrchem, 
které nejsou chráněny proti povětrnostním vlivům ani lakovaným povrchem,  
ani anodizací, se musí počítat se změnou vzhledu  
hliníkového povrchu.  

Neošetřený přírodní hliníkový povrch, na který nejsou kladeny žádné  
požadavky ohledně dekorativního vzhledu, se pokryje vrstvou přírodního  
oxidu, jehož tloušťka se vlivem vnějšího prostředí v průběhu času  
zvyšuje a narůstá na přibližně 0,1 µm. 

Povrch pokrytý reakčními produkty má ve srovnání s tím  
silně sníženou odrazivost, to znamená,  že povrch ztratí svůj  
kovový lesk a získá  tupý, světle šedý vzhled.  
Tento dojem je zesílen ukládáním nečistot na povrchu.  
Toto zešednutí je ale často považováno za pozitivní.  

Reakcí čistého hliníku na povětrnostní vlivy se sice změní vzhled 
povrchu, ale stabilita  
desek ALUCOBOND ®  touto povrchovou změnou není ovlivněna,  
neboť tyto reakce jsou omezeny pouze na povrch desky.  
Oxidová krycí vrstva chrání podkladový materiál 
proti dalšímu koroznímu napadení.  

Čištění neošetřených hliníkových částí na venkovní architektuře 

je téměř nemožné a obvykle  změnou požadované  povrchové úpravy 
a odolností proti povětrnostním vlivům není nutné. 

Ochranná fólie by měla být odstraněna až po dokončení všech  
potřebných prací. Po jejím odstranění je třeba dbát na to, aby další práce  
byly prováděny pouze v rukavicích, aby se tak zabránilo otiskům prstů, které  
jsou následně obtížně odstranitelné.  
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METODY ZPRACOVÁNÍ  

ŘEZÁNÍ FORMÁTOVACÍ PILOU 
-  formátovací kotoučové pily Holz-Her s frézovacím vybavením 

Při pořizování formátovacích kotoučových pil doporučujeme následující typ: 
- formátovací kotoučová pila Holz-Her, PK 1255 ALUCOBOND ®   s přepínatelnými 

póly a dvoustupňovým motorem 
Pozor: pilový kotouč  – Ø 250 mm 

Přestavba dosavadních strojů 
Od roku výroby 1991 mají pily Holz-Her prachotěsná ložiska.  U starších strojů  
musí být pilové hřídele a víko krytu vyměněny,  
stejně tak musí být obstaráno nové frézovací vybavení. Kvůli regulaci otáček  
z  4 800 na 2 400 otáček / min je nezbytná přestavba pily na  
dvoustupňový přepínatelný motor. 

S dotazy ohledně pořízení motoru pily s přepínatelnými póly a přestavby  
stroje na prachotěsná ložiska se obracejte přímo na Reich spezialmaschinen GmbH. 

Uveďte přitom číslo stroje, rok výroby a typ stroje. 

vertikální kotoučová desková pila 

Formátovací kotoučové pily s frézovacím vybavením STRIEBIG 
Při pořizování nových formátovacích pil doporučujeme následující typ: 
- formátovací kotoučová pila Striebig Standard II pro ALUCOBOND ®   s přepínatelnými  

póly a dvoustupňovým motorem (nutno  přiobjednat) 
Pozor: pilový kotouč  – Ø 300 mm 

Přestavba dosavadních strojů 
Od roku výroby 1993 mají pily Striebig prachotěsná ložiska. Starší stroje  
musí být vybaveny prachotěsným snímacím válcem příruby ložisek.  
Kvůli regulaci otáček z  4 800 na 2 400 otáček / min je nezbytná  
přestavba na dvoustupňový motor s přepínatelnými póly. 
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METODY ZPRACOVÁNÍ 

S dotazy ohledně pořízení motoru pily s přepínatelnými póly  
a ohledně přestavby stroje na prachotěsná ložiska se obracejte  
s uvedením čísla stroje, rokem výroby a typu stroje přímo na Striebig a.s. 

ZAŘÍZENÍ PRO ODSÁVÁNÍ PRACHU PRO OKRUŽNÍ FORMÁTOVACÍ PILY  

Pro řezání a frézování ALUCOBOND  ®  A2 a ALUCOBOND ® plus se doporučují  
následující odsávací zařízení:  
- AL-KO POWER UNIT 200P / 250P pro  ALUCOBOND ®   A2 a ALUCOBOND ®  plus 

(mobilní zařízení) 
- AL-KO ECO-JET 3A / 3A XL (statické zařízení) 

Důležité pro objednávku:  připojovací kleština je podle standardů ECO-Jet   
umístěna na pravé straně. Jiný typ umístění je  
nutno specifikovat v objednávce.  

- SCHUCO Vacomat 200XP (mobilní zařízení) se speciálním vybavením  
pro ALUCOBOND ®   A2 (uveďte prosím v objednávce) 

Pilové kotouče pro formátovací kotoučové pily  
pilové kotouče pro ALUCOBOND ®  (LEUCO) 
- karbidové pilové kotouče trapézové / ploché zuby 
- ploché zuby zkosené na 45° proti otřepům hran  
- pilový kotouč  – Ø = 300 mm pro pily Striebig  typu Standard II: 

z = 72 (pro svazkové řezy), obj.číslo 181724 
z = 96 (pro čisté, jednotlivé řezy bez otřepů), obj.č. 1811725 

Geometrie zubů trapézový zub / plochý zub 
- pilový kotouč – Ø = 250 mm pro pily Holz-her, typ  PK 1255 

z = 60 (pro svazkové řezy), obj.číslo  181726 
z = 80 (pro čisté, jednotlivé řezy bez otřepů), obj.č. 181727 

- vývrt – Ø = 30 mm 
- tloušťka zubu  3,2 mm 
- úhel hřbetu nože 15° 
- úhel sklonu nože  10° pozitivní  
- rychlost otáček  5 000 ot /min 
- posuv max. 30 m/min 

Pilové kotouče pro ALUCOBOND ®  Plus a ALUCOBOND ®  A2 (Speiser) 
- karbidový pilový kotouč, trapézové / ploché zuby  
- pro rychlost  2 500 ot /min. 
- ploché zuby  45° zkosené 
- pilový kotouč  – Ø = 300 mm pro pilu Striebig styp Standard II, 

obj.č. 07060651 
- pilový kotouč – Ø = 250 mm pro pilu Holz-her typ PK 1255, 

obj.č.. 02040151 
- vývrt – Ø = 30 mm 
- počet zubů = 72 (tloušťka = 300 mm) 
- počet zubů  = 60 (tloušťka = 250 mm) 
- tloušťka zubu 3,2 mm 
- úhel hřbetu nože l 15° 
- úhel sklonu nože 10° pozitivní  
- rychlost  2 400 ot /min (= ½ dosažené rychlosti při formátovacím řezání) 

svazkový řez  
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METODY ZPRACOVÁNÍ  

Motor s přepínatelnými póly  
viz pořízení a přestavba stroje 

- Posuv jednotlivý řez  25 m/min 
svazkový řez  20 m/min (3 – 4 desky) 

nákres geometrie břitu pro profesionální broušení  

ŘEZÁNÍ RUČNÍ KOTOUČOVOU PILOU   
Stroj  
Pro opracování ALUCOBOND ®   je vhodná z hlediska řezné rychlosti následující ruční  

kotoučová pila: 
- ruční kotoučová pila FESTOOL,  typ TS  55 Q EB-Plus-FS, 

rychlost otáček 2 000 – 5 200 ot /min. 

U ALUCOBOND ®  plus a ALUCOBOND ®  A2 dbát na snížení rychlosti ! 

Nářadí není součástí dodávky, je nutné ho přiobjednat: 
- karbidový pilový kotouč FESTOOL, trapézové /ploché zuby,  úhel nože pozitivní, 

pilový kotouč – Ø 160 mm, Z = 48, obj.č. 496308 

ŘEZÁNÍ PŘÍMOČAROU PILOU  
Stroj 
použít ruční přímočarou pilu se zdvihacím kyvadlem 

Nástroje - ALUCOBOND ®    
pilové listy na dřevo a plasty, rozteč zubů = 2,5 mm pro  
jemné řezy, např.pila Bosch pilový list T101B 

Nástroje ALUCOBOND ® plus a  ALUCOBOND ®   A2 

pilové listy na hliník, rozteč zubů = 2 mm, např.pilový list FESTOOL  
HS 60/2 bi 

přímočaré pilové listy 

DĚLÍCÍ FRÉZOVÁNÍ   

ALUCOBOND ®  se dá dobře opracovat na běžných frézovacích strojích a v CNC 
obráběcích centrech. Aby při pnutí desek  nedošlo k otlakům na povrchu,  
jsou použity vložky ze dřeva nebo z plastu.  
Na vakuové stoly lze použít MDF desky jako ochranné podložky.  
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METODY ZPRACOVÁNÍ  

Frézy z karbidu vhodné pro hliník a plasty jsou vhodné i pro ALUCOBOND ®  . 
Dokonalé řezy vytvoří např. frézy těchto parametrů:  
Posuv  5 m/min., rychlost otáček 24 000 ot /min. 

Fréza s pravotočivým 
závitem 

fréza s pravotočivým 
závitem 

odřezek  
správná strana  

posuv 

součástka  

jednobřitová fréza s pravotočivým závitem  deska  = součástka, posuv ve směru hodinových 
 ručiček 

Frézy vhodné pro tvarování ALUCOBOND ®  : 
- jednobřitová  fréza řady  F113 (GIS) 
- celokarbidová  
- pravotočivý závit 
- leštěná drážka  

ŘEZÁNÍ VODNÍM PAPRSKEM 
Při řezání vodním paprskem se musí řezat abrazivně.   

(1) 

(2) 

(3) 

Předvrtání do povrchu desky je nezbytné, jinak nedojde  
 k prostřelení vodního paprsku. 
 Pro dosažení čisté řezné hrany je upřednostněno dělící frézování. 
. 

         posuv součástka  
 správná strana  

odřezek  

vystřižený tvar = součástka, posuv proti směru  
hodinových ručiček  

(1) ALUCOBOND®, (2) ALUCOBOND®plus, 
(3) ALUCOBOND ®A2 

DĚROVÁNÍ / STŘÍHÁNÍ 

Děrování 
S konvenčními děrovacími stroji na plech mohou být desky ALUCOBOND ®  
děrovány v jakýchkoliv tloušťkách. Přesně nabroušené nástroje a úzká  
řezná spára (0,1 mm) jsou předpokladem pro čisté hrany.  
Tento oddělovací proces způsobí nepatrné odsazení krycího plechu.  

Sériové děrovací stroje (Liechtblick) 
Na sériových děrovacích strojích mohou být sériově, tedy i hospodárně, 
raženy např. kazety. 

Perforace ( jen pro vnitřní použití) 
Desky ALUCOBOND ®  mohou být perforované na CNC děrovacích strojích.  
Toto má časté využití v interiérech a na stropních konstrukcích.  

sériový děrovací stroj  Nejmenší průměr otvoru je 4 mm s mezerou minimálně 4 mm od okraje  
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METODY ZPRACOVÁNÍ 

 otvoru k okraji otvoru. Jedna matrice jednotlivým děrováním dosahuje 
nejlepších výsledků.  Použití více děrovacích zařízení je  
ekonomičtější. Po děrování bude pravděpodobně žádoucí  
dodatečné opracování rovinnosti.  

zarážka krycího  
plechu 

razidlo  

min. 4 mm 

matrice děrování kazet 
min. 4 mm 

zářez  0,1 mm 

Stříhání  
ALUCOBOND ®  lze oddělit konvenčními padacími nůžkami.  
Úhel střihu od  ≤ 1,5° a úzká vůle střihu (test papírkem) jsou  
předpokladem pro optimální kvalitu řezu.  

Spodní držák padacích  nůžek je účelně vybaven  
pryžovou podložkou pro tlumení nárazů, aby se předešlo  
poškození desky. 

Důležité:  Při aplikacích, u kterých jsou řezné hrany viditelné (např. na  
nýtovaných fasádách), by se stříhání nemělo z dekorativních důvodů provádět.  

děrování  

OHÝBÁNÍ 

ALUCOBOND ®  lze plasticky přetvarovat stejným způsobem jako při  
zpracování plechu. Je potřeba dbát na některé zvláštnosti, vyplývající   
z odlišných vlastností materiálů, kterými jsou tvořeny jednotlivé vrstvy. 

- minimální poloměr ohybu je pro  
ALUCOBOND ®, , ALUCOBOND® plus 
ALUCOBOND®, A2   

r = 10 x d 
r = 25 x d 
r = > 60 mm_ 
r = > 200 mm_ 

ALUCOBOND ® naturAl 
ALUCOBOND ® naturAl Reflect 
(d = tlouštka desky) 

Při ohýbání plechu dochází k efektu zpětného odpružení.  
U ALUCOBOND ®  je tento efekt větší. Pro série vyhotovit výrobní vzorky.   

Aby se zabránilo poškození povrchu, musí být ochranná fólie během opracování zásadně 
ponechána na povrchu desky. Navíc může být viditelný povrch chráněn  
plastovým krytem o šířce 1 – 2 mm. 

Upozornění: při ohýbání ALUCOBOND ®  s eloxovaným povrchem  
se v místě ohybu  vytvoří zesvětlení – popraskání povrchu. 
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METODY ZPRACOVÁNÍ  

Ohýbání na válcových zakružovacích strojích  
ALUCOBOND ®  může být ohýbán zejména na tříválcových a čtyřválcových  
zakružovacích strojích.  Je přitom důležité zajistit, aby podávací válce 
netlačily příliš silně.  

Zakružovačky, používané i pro  ohýbání ostatních kovů,  
musí být před použitím pro ALUCOBOND ®  řádně  
očištěny od cizích kovových nečistot. Pro šetrné zacházení doporučujeme 
používat zabroušené válce.  

Na speciálních zakružovacích strojích se dají ohýbat prvky s ohraněnými   
hranami (např.kazety).  Výška hran  je závislá na velikosti poloměru.  
Informujte se,  prosím.  

prvky zaoblené / ohraněné  

ohýbání válcovou zakružovačkou  

Ohýbání na ohraňovacím lisu  
ALUCOBOND ®  je možné dobře tvarovat jako plech na ohraňovacím lisu.  

ochranná fólie 

d 

Při použití ohraňovacího lisu je deska opracována v souladu s ohýbací  
metodou.  

Deska ALUCOBOND ®  leží jen na okraji zápustky  
(kolejnice, U-profil) a je zdvihacím razidlem  (trubka nebo hřídel) prohnuta.  
Šířka zápustky a zvedací razidlo určí úhel ohybu.   

šířka zápustky 
zápustka 

Hrany zápustky musí být zaoblené a hladké.  

Ideální velikost zápustky: 
2 x d + 2 x tloušťka ochranné fólie + průměr razidla + 15 mm 

Minimální délka ramene ohybu  musí být 5 krát větší   

d 

ohýbání ohraňovacím lisem  

ochranná fólie 

horní postranice 
než tloušťka ALUCOBOND ®. 

Ohýbání na ohýbačce 
Při ohýbání na ohýbačce je deska sevřena mezi dvěma upínacími  

  postranicemi.  Pohyblivým otáčivým nosníkem je vyčnívající část  
ohýbána přes horní upínací postranici, případně profilovou kolejnici.  
Poloměr ohybu je určován vyměnitelnou profilovou kolejnicí, která je  
připevněna k horní části nosníku.  
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TECHNIKA FRÉZOVÁNÍ DRÁŽEK 

VŠEOBECNĚ 
Kompozitové desky ALUCOBOND ®  mohou být tvarovány velmi jednoduchou  
metodou opracování. Tato metoda, metoda frézování drážek,  
umožňuje výrobu nejrůznějších tvarů a velikostí.  

Na zadní straně kompozitových desek ALUCOBOND ®   jsou kotoučovou  

nebo tvarovací frézou vytvořeny  V-drážky,  nebo drážky ve tvaru obdélníku.  
Přitom zůstává hliníkový krycí plech přední strany a jedna část  
plastového jádra. Nepatrná tloušťka zbývajícího materiálu  
umožňuje ohýbání „v ruce”. Ohýbací lavice není potřeba.  
Tvar drážky určuje poloměr ohybu.  Zhotovení drážek je možné  
i použitím formátovací pily s frézovacím zařízením 
pro ALUCOBOND ®, na CNC obráběcích centrech  a také deskovou frézkou  
nebo stopkovou frézkou. Metoda frézování drážek  
je vhodná pro kompozitové desky se všemi standardními povrchy.  

Výhody  
Přesvědčivé výhody metody frézování drážek jsou: 
- minimální investice  
- jednoduchá technika práce 
- ohýbání se nemusí provádět v dílně, ale přímo na místě, což omezí i náklady na  
dopravu 

- cenově výhodné zhotovení vytvarovaných stavebních dílů, jako jsou  fasádní prvky,  
rámy, okraje střešních plášťů, střešních podhledů, zakončení, rohové prvky  
a mnoho dalších  

- rozmanité možnosti provedení 
- vysoká hospodárnost 
- ohyby nejsou omezeny rozměry stroje 
- ohýbání bez napětí, elementy jsou rovné, v rozích nedochází k žádným vypouklinám  

vyfrézované prvky / ohýbané prvky 

Drážka 90° (V-tvar) pro ohýbání  
do 90° 

Drážka 135° (V-tvar) pro ohýbání  
do 135° 

Drážka obdélníkového tvaru  
do 180° podle tloušťky desky  

nevhodné pro ALUCOBOND ® A2 

r = 3 mm r = 3 mm r = 7 mm 

Poznámka: na ALUCOBOND ®  s eloxovaným povrchem a na ALUCOBOND ®  s povrchem naturAl Reflect vznikají   
na ohybech zesvětlení v důsledku mikrotrhlin.  
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TECHNIKA FRÉZOVÁNÍ DRÁŽEK 

STROJE PRO TECHNIKU FRÉZOVÁNÍ DRÁŽEK 
Formátovací pily s frézovacím zařízením pro frézování ALUCOBOND ® 
(zvláštní příslušenství) 
- Formátovací kotoučová pila Holz-Her PK 1255 ALUCOBOND ® 
- Formátovací kotoučová pila Striebig, Standard II pro kompozitové desky  

Ostatní deskové kotoučové pily mohou být výrobcem dodány nebo dovybaveny 
frézovacím zařízením.  V tomto případě bude nutné zvýšit podstavec.  

Dotazy k  
- novému vybavení s příslušenstvím pro frézování ALUCOBOND ® 
- možnosti dovybavení stávajících strojů (uvést číslo / typ stroje, rok výroby) 
- příslušenství, jako frézovací kotouče, kopírovací kroužky atd.  

směrujte přímo na výrobce formátovacích pil.  

Důležité: U dotazů a objednávek vždy připojujte poznámku „pro zpracování  
kompozitových desek ALUCOBOND ®“. 

Důležité:  
Všeobecné informace k technice frézování drážek  
- Teplota při zpracování: okolní teplota a teplota materiálu by neměla být  

u hran nižší než  16°C (viz. DIN EN 1396). 

Pro ALUCOBOND ® Plus a ALUCOBOND ® A2 

- distanční kroužky : bezpodmínečně používat snímací distanční kroužky s prachotěsnými 
ložisky  
- rychlost  2 400 otáček /min (= ½ rychlost řezání pilami Striebig a Holz-Her 

- posuv  max. 20 m/min. Dbát na rovnoměrný posuv.  
- vyřezání obdélníkové drážky není možné 

CNC obráběcí centra 
ALUCOBOND ®  lze snadno opracovat v CNC obráběcích centrech. 
V závislosti na vybavení strojů mohou být použity různé postupy  
zpracování:  řezání, frézování (frézování drážek), obrysové frézování,  
vrtání.  
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TECHNIKA FRÉZOVÁNÍ DRÁŽEK 

Stroje pro frézovací techniku  
kotoučová frézka Festool PF 1200 E-Plus ALUCOBOND ® 
Rozsah dodávky: 
- distanční kroužek  4 mm 
- drážkovací fréza tvaru V, 90° 
- nastavovací měrka  
- přepravní kufřík  

Stopkové frézky   
Vhodné jsou komerčně dostupné frézky s výkonem  
od 800 Watt. Upínací kleštiny Ø 8 mm 

Mobilní vysávací přístroje 
Pro kotoučové  frézky, ruční stopkové frézky a ruční kotoučové pily jsou to např.  
vysavače Festool typu CTM s povolením  pro prachovou třídu 0,1  
pro prachové částice s MAK-hodnotami většími než 0,1 mg / m³ 

kotoučová frézka  PF 1200 e-Plus 

NÁSTROJE PRO TECHNIKU FRÉZOVÁNÍ DRÁŽEK 

Kotoučová fréza s karbidovým břitem pro vertikální kotoučové pily  
Průměr frézovacího kotouče a průměr kopírovacího kroužku jsou srovnány tak,  
aby v nominální tloušťce desky zůstalo zachováno zbytkové jádro tloušťky  0,3 mm (V-drážka), 
případně 1 mm (obdélníková drážka). 
Hodnoty uvedené v nákresech jsou částky z tloušťky krycího plechu 0,5 mm a tomu  
odpovídající zbytkové tloušťky jádra.  

Vyměnitelné frézovací kotouče vhodné pro  ALUCOBOND ® Plus a  

ALUCOBOND ® A2 pro formátovací  kotoučové pily Holz-Her  (typu PK 
1255 ALUCOBOND ®, počet zubů 8, vnější rozměr frézovacího kotouče  – Ø = 244 mm), 
jsou k dispozici na vyžádání přímo u společnosti Reich / Holz-Her, případně u 
firmy LEUCO. 

U všech typů kotoučových formátovacích pil Striebig lze vyměnitelné frézovací kotouče  
V-drážky  90° a V-drážky 135° a tomu odpovídající distanční kotouče objednat přímo u  
STRIEBIG AG.  

V objednávce uvádějte typ formátovací kotoučové pily a rok výroby.  
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TECHNIKA FRÉZOVÁNÍ DRÁŽEK 

Kotoučová fréza s karbidovým břitem pro formátovací kotoučové pily  

kotoučová fréza na  V-drážky  90° kotoučová fréza na V-drážky 135° kotoučová fréza na obdélníkové drážky 

Stopkové frézy s válcovou hřídelí pro frézky se svislým vřetenem 

drážkovací fréza na V-drážky 90° 
HM-fréza č. 491 444 (Festool) 
HM-fréza č. FV09.01.090 (GIS) 
HM-fréza č. 79 803 (KWO) 

drážkovací fréza na V-drážky 135° 
HM-fréza č. 491 443 (Festool) 
HM-fréza č. FV09.01.135 (GIS) 
HM-fréza č. 79 804 (KWO) 

fréza na obdélníkové drážky 
HSS-fréza Ø 10 mm nr. 79800(KWO) 
HSS-fréza Ø 15 mm nr. 79801(KWO) 
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TECHNIKA FRÉZOVÁNÍ DRÁŽEK 

ZHOTOVENÍ KAZET  
Stanovení rozměrů v rozvinutém stavu a rozměru výřezu  
Z výkresové dokumentace (konečný rozměr) se stanoví rozměry rozvinu  
a rozměry frézování.  
Pro každý ohyb se od konečné délky odečte cca 1 mm. Hodnota frézované  
míry vyplyne z míry nástřihu.                         
V každém případě je potřeba před sériovou výrobou konečný rozměr  

formátovací pile, abychom získali elementy s identickými rozměry.  

Výpočet frézovacích rozměrů  

součet frézovacích rozměrů  = rozměr výřezu  = 1 292 mm 

 

  

 

vyzkoušet na testovacím pásku. Poté se mohou trvale nastavit zarážky na  

Příklad: atika ALUCOBOND ® : 

300 konečný rozměr 
298 frézovací rozměr 

rozměr výřezu 

50 konečný rozměr 
49 frézovací rozměr 

ca. 1 mm 

konečný rozměr 

ca. 1 mm 

kompletní frézovací drážka 
odříznout 

drážka základny 
odříznout 

800 konečný rozměr 
798 frézovací rozměr V-drážka 90° 

50 konečný rozměr 
49 frézovací rozměr frézovací 

rozměr 

konečný 
rozměr 

děrování do poloviny 
vyfrézované drážky 

hodnoty pro kazetové 
děrování vit. „Příklady 
zhotovení kazet“ 

100 konečný rozměr 
98 frézovací rozměr8998  

ca. 1 mm 

výpočet frézovacích rozměrů 

 
 

nastavení hloubky děrování  

Nastavení hloubky řezu při vystřihování v rozích  

nastavení strojů zobrazená na nákresu.  

 
 

 
konečný rozměr 

frézovací rozměr 
8 

 
Pro získání bezchybně uzavřených kazetových rohů musí být dodržena 

10 

4 

Předpokladem pro čisté děrování jsou ostře nabroušené nástroje  
a co nejmenší mezera (~ 0,1 mm). 

Pomůcka pro ohraňování 
 

minimální dvojítá hrana 

Pro jednodušší ohraňování především úzkých  ALUCOBOND ®  přehybů,  
se doporučují ohraňovací  pomůcky, které mohou být  
z  ALUCOBOND ®  profilových spojů a deskových pásku. 

  
- profilový spoj  
číslo profilu 31343 

- profilový spoj  
číslo profilu 31344 

4 mm 

6 mm 

2 
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TECHNIKA FRÉZOVÁNÍ DRÁŽEK  

Postup ohraňování při vyhotovení kazet 

(1) vystřižení provádět v souladu  
s výše uvedenými pokyny  

(2) přehnutí úzké strany  
o více než  90° 

(3) zpětné ohnutí o něco více  
než  90° a ohnutí klínku 

 

(4) klínek ohnout společně s delší hranou 

(5) ohnutí horních hran  

vychýlením přes okraj  
úzké strany přiložit 
obě bočnice pevně na  
sebe   
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TECHNIKA FRÉZOVÁNÍ DRÁŽEK 

VYHOTOVENÍ 90° DVOUDÍLNÉ ROHOVÉ STŘEŠNÍ  ATIKY  

další příklady k provedení střešních okrajů  a atiky viz CD „Architektura v detailu” Spojení ohybů, 30 mm, 
profil 24 569 

Příklad výpočtu uspořádání  

242 
142 100 

100 

242 
100 

5° 

100 

142 

10 0,4 
4 5° 

20 0 100,4 90 stupňová drážka  

90 stupňová drážka 
 

200 135 stupňová drážka  
 

 
90 stupňová drážka 

142 
řez A–A 242 

100 
pohled shora rozvinutí plochy  

Frézování ohraničených drážek na formátovacích pilách 

horizontale 
Einstellungdes 
Sägeaggregats 

1 90 stupňů vyfrézovaná drážka (nebo 135 stupňů) 

2135 stupňů vyfrézovaná drážka (nebo135 stupňů  
Element proti překlopení  
upevnit na základnu 

2 2 1 1 

ALUCOBOND ® -Unterlage 
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TECHNIKA FRÉZOVÁNÍ DRÁŽEK  

Postupy zpracování  

(1) Rozměry podle příkladu na str.19 vyznačit na 
hřbetech obou rohových dílů  

vyfrézovaná drážka 90 stupňů 

vyfrézovaná drážka 90 stupňů 

vyfrézovaná drážka 90 stupňů 

 (2) vertikální frézování  rozvinuté plochy 

 
30 

(3) obrysy podél vnější linie ohybu 

(střední linie drážky + 30 mm ohraňovací 
hloubka ) 

přesně vyříznout přímočarou pilou, 
přitom sepnout oba rohové díly -  
lícem na líc Středová osa 

vyfrézované drážky  

oba rohové díly společně 
sepnuté 
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METODA FRÉZOVÁNÍ DRÁŽEK  

(4) frézování drážek rovnoběžně  
s vyřezanými ohyby ve vzdálenosti  
30 mm 

vyfrézovaná drážka 
90 stupňů 
nebo 135 stupňů 

vyfrézovaná drážka 135 stupňů 

(5) vystřižení ohybů 90ti stupňovými rohovými  
nůžkami 

(6) montáž 
- nasazení těsnící pásky 

2 x 30 mm z PE nebo neoprenu 

- spojení obou rohových dílů  
ve svislé části koncovým  
profilem  24 569 

- snýtování koncových profiů  
s ohyby  

- ohyby a šikminy otočit 

- rozvinutí rohových elementů 
- ohyby v oblasti zešikmení  

spojit přibitím  
koncového profilu  24 569 

 
- dodatečné zabezpečení prvku  

přišroubováním ohybů  

Alu-slepý nýt 

Profil 24 569 
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VŠEOBECNĚ 
Aby se zabránilo napětí při spojování nýty a šrouby,  

min. 15 mm musí být nýty, případně šrouby, volně usazeny.  
Vyvrtané otvory v deskách musí být  dimenzovány s ohledem na očekávanou 
velikost tepelné roztažnosti.  Lineární tepelná roztažnost  
ALUCOBOND ®   činí na 1 m délky desky a teplotní rozdíl  
100 K (Kelvin)  2,4 mm. 

V souladu s technickým osvědčením č. Z-33.2-6, DIBt, Berlin,  

 min. 
15 mm 

vzdálenost od okraje  
se při stanovení teplotního rozdílu vychází z montážní teploty  
od + 20 °c a z extrémních teplot stanovených ve stavebních   
předpisech. Bez ohledu na to však lze počítat s tím, že  
ve směru nosných profilů u hliníkové nosné konstrukce 
se sníženým teplotním rozdílem T = 10 K,  
při přímém kontaktu fasádní desky s nosnou konstrukcí, 
nedochází k žádnému tepelnému oddělení.  

Aby byly otvory v deskách ALUCOBOND ®  vyvrtány souose a nýty a šrouby  

nasazeny na střed, používají se vrtací šablony (firma MBE). 
Na površích s vysokým leskem je potřeba při   
viditelném upevnění zachovávat zvláštní pečlivost při vyrovnání  
spodní konstrukce a usazování nýtů a šroubů. 

Důležité: ochranná fólie musí být zásadně před nýtováním a šroubováním  
v oblasti hlav nýtů a šroubů odstraněna.  překrytí okraje otvoru 

TEPELNÁ ROZTAŽNOST   

materiál Koeficient tepelné roztažnosti 
α T (m/°C) 

~ 70 x 10 -6 
24 x 10 -6 
24 x 10 -6 
12 x 10 -6 
12 x 10 -6 

prodloužení při délce a šířce  
desky 1m 
50 °C teplotní rozdíl 

3,5 mm 
1,2 mm 
1,2 mm 
0,6 mm 
0,6 mm 
0,25 mm 

PVc 
ALUCOBOND ® 
aluminium 
ocel 
beton 
dřevo  5 x 10 -6 

Maximální ohřev desky  ca. 70 °C  (měřeno na černé desce  
při teplotě vzduchu 40 °c). 

Příklad pro desky délky  3 m 
Předpokládaný ohřev desky  
Instalační teplota  
Teplotní rozdíl  

Výpočet  
2,4 mm x 3 (m) x 0,5 (∆ t = 50 °c) = 3,6 mm rozpínání desky, tj. na  
protilehlých okrajích desky je zohledněna polovina roztažnosti. 

max. 70 °c 
20 °c 

∆ t = 50 °c 
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SPOJOVACÍ A UPEVŇOVACÍ TECHNIKA 

- plné roztažení platí pro montáž  na hliníkovou nosnou konstrukci příčně ke směru nosného 
profilu 

 
- alespoň plné roztažení platí pro montáž na dřevěnou spodní konstrukci 

Paralelně ke směru nosného profilu u hliníkové nosné konstrukce  se předpokládá teplotní rozdíl  
10 K od přední strany desky k zadní straně desky, 
tj. deska se roztahuje s hliníkovou nosnou konstrukcí (viz.všeobecné stavební  
osvědčení č. Z-33.2-6, DIB t, Berlin). 

Tepelná roztažnost je vypočítána z  
2,4 mm x 3 (m) x 0,1 (∆ t =10 °c) = 0,72 mm 

roztažení  
plné roztažení  

Roztažnost směrem k nosnému profilu a při dřevěné spodní konstrukci ( vertikální / horizontální) Roztažení v nosném profilu (hliníková spodní  
konstrukce) podle stavebního povolení  Faktor 0,1 (10 °C. 
teplotní rozdíl ) 

VRTÁNÍ / ZAHLUBOVÁNÍ 

Záhlubníky se používají pro zahlubování vývrtů  
a pro vrtání větších otvorů.  

ALUCOBOND ® lze opracovávat  běžnými spirálovými vrtáky, vhodnými pro  
hliník a plasty. Vhodné jsou následující  vrtáky: 

- Vrták se středícím hrotem, např. kovové vrtáky Extreme 2tM hss-g  
DIN 338 firma de Walt 

- nerezová ocel HSS Cobalt DIN 338 
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NÝTOVÁNÍ 
Desky ALUCOBOND ®   mohou být mezi sebou nebo i s jinými  
materiály, spojeny pomocí obvyklých typů nýtů vhodných pro hliník.  

Zpravidla jsou ve venkovních prostorách a vlhkých místnostech používány  
slepé hliníkové nýty s trnem z ušlechtilé oceli, aby se zabránilo vzniku nevzhledných  

nahoře: kónická vrtací šablona, uprostřed: vrtací  
šablona pro otvor  Ø 8,5 mm, dole: nýtovací  
předsádka pro nýtovací hlavici  Ø 11 a 14 mm pro  
nýtovačku accubird (MBE) 

vzdálenost od okraje  
min. 15 mm 

rezavých pruhů. Jsou-li použity slepé hliníkové nýty s ocelovým trnem,  měl by  
trn po přinýtování vypadnout (odnímatelná verze) 

Zahlubovací nýty jsou vhodné pouze pro použití v interiéru. 

aluminium 
podkladová konstrukce 

Ø 5,1 
nerezový ocelový 
trn 

slepý nýt s plochou kulatou hlavicí 
     alu-slepý nýt Ø 5 mm 
          s nerezovým ocelovým trnem 
usazovací hlava Ø 11 oder 14 mm 

Ø 7,0 mm – niet K11 
Ø 8,5 mm – niet K14 

Nýtovací předsádka  k 
našroubování 
na nýt. (k upevnění desek 
ALUCOBOND bez sevření) vrtací šablona 

nerezový  
trn 

slepý nýt se zapuštěnou hlavicí (vhodné pouze  
pro interiérové použití) 

Pokyny pro venkovní použití  
nýtovačka  - Při nýtování v exteriéru se používají oficiálně schválené slepé hliníkové  

nýty  Ø 5 mm s hlavou   
Ø 11 nebo 14 mm. 

- Je zohledněna  tepelná roztažnost desky  (2,4 mm / m / 100°C). 
Aby se zabránilo vzpříčení, musí být otvor v desce tak velký,  
jako je  očekávané roztažení.  

- Hlava nýtu musí o 1 mm překrývat okraj otvoru.  

 
- Aby otvory v desce  a ve spodní konstrukci mohly být vyvrtány středově a nýty mohly 

být usazeny na střed, jsou používány vrtací šablony.  

- S nýtovací předsádkou budou slepé nýty  
s vůlí  0,3 mm nýtovány  volně. Nýty a nýtovací předsádky by měly  
pocházet od stejného  výrobce , neboť nastavení výšky hlavy může být  
podle DIN 7337 rozdílné. 

- Upínací tloušťka je výsledkem součtu nýtovaného materiálu 
a k tomu připočítané hodnoty 2 mm. Tím se zajistí, že se  
hlava nýtu dobře vytvaruje. S ohledem na tuto upínací tloušťku  
je v tabulkách výrobců nýtů  stanovena odovídající délka dříku.  
(L min. = 14 mm). 

Nýtovací předsádka  
pro nýtovací hlavici  

Slepý nýt  0,3 mm 

Důležité: Při nýtování může mít mnoho faktorů vliv 
na přesnou toleranci nýtů  (např. tolerance nýtovací  
hlavice), 
je proto doporučeno na fasádní desky nýty  
nejdříve vyzkoušet. Ochranná fólie by měla  
být v oblasti nýtovaní předem odstraněna. 
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ŠROUBOVÁNÍ  
Šroubování na kovové nosné konstrukce  
Používají se komerčně dostupné, stavebně schválené fasádní šrouby  
z nerezové oceli s těsnícími podložkami  (např. EJOT, SFS Stadler atd.). 
Šrouby musí být vhodné pro příslušnou nosnou konstrukci  
 (věnujte pozornost pokynům výrobce). 

Šrouby by měly být momentovým klíčem nebo šroubovákem tak utažené,  

aby EPDM  těsnící podložka vrtného otvoru byla na desku přitisknuta,  
ale nevyvíjela na ní žádný tlak. Je-li těsnící podložka  
viditelně deformovaná, případně  tlačí-li se těsnící gumička příčně ven,  
pak nelze zaručit správnou roztažnost  a to může mít za následek  
deformaci desky.  

Správné usazení fasádního šroubu: 
těsnící podložka bez deformace – deska se může 
pod těsnící podložkou pohybovat. 

Chybné usazení fasádního šroubu:  
těsnící podložka je deformovaná – deska sedí 
pevně. 

V exteriérech nepoužívat šrouby se zápustnou  
hlavou! 

Vrtací šrouby se středícím pouzdrem EJOT 
Pro desky  ALUCOBOND ® tloušťky 4 mm a pro hliníkové nosné konstrukce 
s tloušťkou stojiny  2 mm jsou vhodné vrtací šrouby EJOT JT4-FR-2H/6, 4,8 x 22 mm 
se středícím pouzdrem. 

Šrouby k upevnění kazet SZ 20  a  kazet blue clip na hliníkovu konstrukci  

Fasádní šroub (1) s torx  upevněním pro omega profil  35953 a nosný profil 
s přírubou tloušťky 3 mm, průměr  5,5 – 6,3 mm, nerezová ocel, 
s hlavou nebo nerezovou těsnící podložkou o průměru 14 mm (Z-14.1-537). 

Pro nosné profily s přírubou  2 mm je vhodný vrtací šroub EJOT JT4- 
3H (2) s průměrem  5,5 mm. 

Šrouby pro spojování hliníkových stěnových konzol s hliníkovými  

nosnými profily 
Vrtací šroub EJOT JT4 -3H/5 -5,5x19, průměr 5,5 mm, průměr hlavy 
13 mm, nerezová ocel,  (2) nebo podobný šroub  
(SFS / Mage). 

(1) fasádní šroub  (2) vrtací šroub 

EJOT vrtací šroub se středícím pouzdrem 
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Šroubování na dřevěnou nosnou konstrukci 
Používají se komerčně dostupné fasádní šrouby z ušlechtilé oceli.  
Šrouby musí být vhodné pro dřevěné nosné konstrukce (dbjete prosím 
pokynů výrobce). Závitové spoje musí být předvrtány. 
Vývrty v dřevěné nosné konstrukci pro závitové spoje musí být  
navrtány pomocí vrtací šablony středově k otvorům.  

Šrouby musí být usazeny tak, že  šroubová hlava je usazena na desce,  

ale žádný další točivý moment, případně žádný další tlak na desku  
není vyvíjen (přednostně aku-šroubovákem). Zejména u dřeva je  

14 

38 

4,8 obzvlášť potřeba zohlednit odolnost materiálu. 

Jako nosná konstrukce by mělo být použito hoblované lepené lamelové prkno. 
Dřevo musí být pokryto po celém povrchu nekomprimovatelnou dilatační  
páskou.  

3 

Fasádní šroub s čočkovitou hlavou  

(4) 

≥ 15 ≥ 15 10 
(2) (3) (1) 

(1) ALUCOBOND ®, (2) Fasádní šroub 4,8 x 38 – K14, (3) hliníková dilatační páska nebo  
ePdM-dilatační páska, (4) lamelové prkno min. 40 x 80 mm 

LEPENÍ 

Lepidla na kovy, univerzální lepidla, lepicí pásky, suché zipy  
V interiéru, výstavnictví, stavebnictví, strojírenství atd. se používají komerční  
lepidla na kovy, univerzální lepidla, nebo oboustranné lepící pásky, odpovídající 
použité aplikaci.  

Pro rozebíratelná spojení existují tzv. suché zipy značek  
SCOTCHMATE  a Dual Lock (3M). 

Upozornění: 
- Lepidla a těsnící hmoty nepřilnou na jádro ALUCOBOND ®. 
- Při jednostranném celoplošném lepení desek ALUCOBOND ®  s jinými  
materiály je možná deformace spojení (rozdílná roztažnost / bimetalefekt. 

- Tak jako u mechanického upevňování je u desek s vysokým leskem a /nebo  
tmavými povrchy nutná zvláštní opatrnost při opracování a pokládce. 

- Při použití a zpracování lepidel / lepicích pásek dbejte pokynů a postupů výrobce 

. 

- V souladu s oficiálním povolením výrobců lepidel je třeba provést školení. 
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Upevnění ALUCOBOND ® lepením 

Upevnění fasádních desek ALUCOBOND ®  lepícím tmelem je  
je oficiálně schváleno. 

nosný profil 
vertikální spára  nosný profil 

v ploše desky  

lepidlo Sika Tack-Panel 
nebo  MBE-Panel-loc 

montážní páska Sika Tack-Panel 
neboMBE-Panel-loc 

10 3 

8 12 
min. 90/100 mm 

12 
40 

12 

Slepení ALUCOBOND ® se zpevňujícím profilem 

- Upevněním zpevňujících  profilů lepidlem jsou u kazetových konstrukcí  
realizovatelné větší formáty. 

- Slepení nesmí být jediným způsobem upevnění fasádního obložení. 
. 

zavedeny do nosné konstrukce. 
- Při selhání lepidla nesmí být nikdo ohrožen padajícími fasádními prvky. 

 
- Při horizontálním uspořádání vyztužovacích profilů musí být lepidlo chráněno před stojatou vodou. 

  
- Pro slepení čistých hliníkových vyztužovacích profilů 

                                              s hladkou a prvním nátěrem opatřenou rubovou stranou desky ALUCOBOND ® 
                                      

 
- Doporučuje se použít profily Omega. 
- Pro produkty SikaTack Panel od  Sika chemie, Mbe Panel-loc von 

MBE GmbH und 3M Vhb structural cladding tape W20F  
je lepení ALUCOBOND ®   se zřetelem na odpovídající  
pokyny k opracování ze stavebního hlediska schváleno. 

- Síly působící na zpevňující profil musí být odpovídajícím způsobem 
 

doporučuje 3A Composites GmbH trvale elastický těsnící tmel nebo dvojité lepící pásky. 
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druh profilu  
lepidlo 

hliníkový výztužný profil  
- sikaTack panelový system, jednosložkový 
  Pur – těsnící tmel, abZ.: Z-36.4-18 
- MBE panel-loc, Ms-Polymer těsnící tmel, 
  abZ.: Z-10.8-350 
- 3M VHB Structural Cladding Tape 
  W20F, evrop.povolení ETA-10/0149 

- 
- 
- 
- 

Sika aktivator 205 
MBE Haftreiniger 
3M IPA Cleaner 08986 oder 
3M Heptane Cleaner 

čistič  

podklad 

 

- SikaTack- panelový podklad 
- u MBE není nutné  
- 3M Podkladprimer 94 

- sikaTack-panel montážní páska  
- MBE panel-loc  lepící páska 
- u MBE není nutné   

montážní lepící páska 
tloušťka 3 mm, šířka  12 mm 
(k zafixování profilu na desku a k 
dodržení přesné tloušťky lepidla)  

   

čistá nebo podkladovým 
nátěrem natřená zadní 
strana  

ALUCOBOND® 
2 

čistá nebo podkladovým 
nátěrem natřená zadní 
strana  

10 
3MTM VHB TM Structural Cladding Tape W20F 

ALUCOBOND® 
3 

12 ≥5 ≥10 
montážní lepící páska  těsnící tmel  

PŘILEPENÍ / UPEVNĚNÍ VÝZTUŽNÉHO PROFILU  

Fasáda, kazety SZ 20 

 
 

uchycení pro  
vyrovnávací plech   

 
  

 
 

   

vyrovnávací plechy jsou 
fixovány ohnutím profilovéo 
nosu 

L 4 

L 40/40/2 

40/40/2 

 

 
těsnící tmel   

vyrovnávací plech 
t = 2 mm 

40  

73  
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SPOJOVACÍ A UPEVŇOVACÍ TECHNIKA  

Fasády, kazety zavěšené na čepu  

U-profil 65 / 55 / 2,5 

Profil č.. 35953 

hliníkový úhel 3 mm hliník– zahlubovací nýt lepidlo 

Profil- č. 35953 

hliník – zahlubovací nýt oboustranná  
lepicí páska 

lepidlo 

SEVŘENÍ 

Elementy ALUCOBOND ®   mohou být sevřeny např. dvojitým cylindrickým profilem nebo  
zasklívací lištou, jako na sloupkových nebo paždíkových fasádách.  
Je přitom potřeba dodržovat schválené konstrukční specifikace. 

sloupkové a hrázděné fasády dvojitý omega profil 
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA 

 
LAKOVÁNÍ ČISTÝCH POVRCHŮ  ALUCOBOND ®   NEBO POVRCHOVÁ ÚPRAVA    
 ZADNÍ STRANY ALUCOBOND ® A2  PODKLADOVÝM NÁTĚREM  

Postupy lakování na ALUCOBOND ® jsou obdobné jako na čisté hliníkové povrchy.  

Je vhodné seznámit se s osvědčenými nátěrovými systémy,  
nátěrovými barvami a pracovními metodami.   

Následné lakování desek s fluorpolymerovým povrchem není možné. 

Upozornění: 
- Při zrychleném zasychání nesmí být překročena maximální přípustná 

teplota materiálu (desek ALUCOBOND ®) 70 °C. 
Fixací, případně uskladněním desek během procesu zasychání  
při zvýšené teplotě se zajistí, že nedojde k žádným deformacím. 

- Organická rozpouštědla nemají přijít na delší čas do styku  
s řeznými hranami ALUCOBOND ®, protože mohou poškodit spojení. 

- Dodatečně lakované desky ALUCOBOND ® by neměly být ohýbány  
nebo ohraňovány. Vzhledem k malé elasticitě vrchního nátěru existuje  
riziko vzniku poškození laku v místě ohybu.  

- Na vyžádání lze odkázat na lakovny, ve kterých se používá lak uzpůsobený  
na ohyby a hrany  

- Na odkrytém plastovém jádru  (řezná hrana) je dosaženo pouze  
nízké přilnavosti. 

- Doporučuje se provést zkušební test  
a dodržovat pokyny výrobce laku.  

Další pokyny 
Pro všeobecné informace o nátěrech, lakování a nanášení hliníkových 
vrstev doporučujeme letáčky vydané Svazem  hliníkového  
průmyslu - Gesamtverband der aluminiumindustrie e. V. (gda), www.aluinfo.de 
 „Povrchy  02, 03, 012, 015” 
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

ČIŠTĚNÍ A ÚDŽBA VYPALOVANÝCH POVRCHŮ 
Odborným, dokonalým a pravidelně prováděním čištěním povrchů  
bude dosaženo nejen obnovení estetického a reprezentativního vzhledu  
lakovaných povrchů, ale také zajištěno uchování jejich životnosti, 
protože se tak odstraní i nečistoty a agresivní usazeniny, 
které nejsou omyty deštěm.  

Roční kontrola  
Kontrola zastřešení a stěn by měla být provedena minimálně jednou  
za rok. To závisí na jednotlivých stanovištích.   

Čištění  

Doporučuje se provádět čištění každý rok. Toto čištění by mělo být prováděno ručně,  
čistou vodou, za použití měkkého kartáče nebo vysokotlakým zařízením  (max. 50 bar).  
V případě potřeby může být přidán jemný čistící prostředek (pH 6 – 7) 
v množství  maximálně 10 %. Podrobnosti projednejte  
se svým dodavatelem. Čištění by mělo být prováděno odshora dolu,  
s následným opláchnutím, tak, aby byly odstraněny všechny zbytky čistícího prostředku.  
Doporučuje se provést předběžnou zkoušku čistícího prostředku  
na nějakém  méně nápadném místě čištěného objektu, 
aby se vyzkoušel účinek na vzhled povrchu. 

Neprovádějte  čištění pokud jsou povrchy rozpálené sluncem (> 40 °c) – při zrychleném  
zasychání vzniká nebezpečí vzniku skvrn.  

Čistící prostředky  

Seznamy neutrálních čistících prostředků pro organicky  
vrstvené hliníkové stavební díly a adresy čistících firem se značkou jakosti  
obdržíte přímo u Asociace pro kvalitu čištění fasád -  
Gütegemeinschaft reinigung von Fassaden e. V. (grM), www.grm-online.de 

Věnujte pozornost návodu k čištění a bezpečnostním předpisům výrobce  ! 

Nevhodné čistící prostředky 
Nesmí se používat silně zásadité čistící prostředky, jako hydroxid draselný,  
soda, louh sodný, také žádné silně kyselé prostředky, nebo silně abrazivně  
působící mycí prostředky používané v domácnostech a čistící prostředky,  
které poškozují lak.  

ODSTRAŇOVÁNÍ GRAFITI  
Podle následujícího návodu k čištění je možné obecně odstranit  
grafity z vypalovaných fluorpolymerových povrchů ALUCOBOND ®. 

Je dobré nejdříve na malé testovací ploše provést malý čistící test : 

1. Odstranění hrubých nečistot vodou, aby se zabránilo poškrábání povrchu 
při následných čistících postupech. Hned poté desky vytřít do sucha. 
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

2.  Potřít sprejerský výtvor buničinou namočenou v rozpouštědle   
(vhodné prostředky viz. tabulka). Nanášení rozpouštědla je  
prováděno  tak dlouho, dokud nejsou barevné nástřiky z velké části  
smazány a jejich původní vzhled je nezřetelný.  

3. Roztírání lakové rozpouštěcí směsi  suchou buničinou. 
Buničinu podle potřeby obnovovat. 

4. Opakované dočištění plochy čistou, ve slabém rozpouštědle navlhčenou  
buničinou,  dokud se neodstraní zbytky laků.  

5. Lakovaný povrch ALUCOBOND ®  regeneruje minimálně 24 hodin,  
nezávisle  na dosaženém výsledku čištění. Působením rozpouštědel  
je lakovaný povrch ALUCOBOND ® nabobtnalý a je v tomto stavu  
citlivý na mechanické namáhání. 
Bobtnání je vratné a nemá žádný vliv na  
dlouhodobou stabilitu lakovaného povrchu. 

6. Pokud jsou stále ještě viditelné zbytky nátěrů, měly by se postupy  
2 –4  zopakovat  teprve po regeneraci lakovaného povrchu. 

Všeobecné pokyny 
Po očištění jsou ještě - podle okolností – viditelné odstíny původního  
sprejerského nástřiku na lakovaný povrch ALUCOBOND ®. Tento jev  
vzniká  schopností snadné migrace organických barviv, které mohou být  
obsažené ve sprejových barvách. Proto by mělo být očištění provedeno  
co nejdříve, aby se zabránilo možné migraci sprejových barviv.  
Podle zkušeností jsou tato barviva ale jen mírně stálobarevná, 
takže se působením slunečního záření snižuje migrační schopnost  barviv a  
efekt odstínu zmizí.  

Při velkoplošných nástřicích částečně opadá značné množství zbytků na  
buničinu navlhčenou rozpouštědlem. Větší množství těchto zbytků se musí 
správně zlikvidovat podle kódu likvidace odpadu č. 18702. 

Pozor:  
- Doporučená rozpouštědla jsou hořlavá ! 
- Během práce nebo v jejich blízkosti v žádném případě nekouřit! 
- Zajistit dostatečné větrání! Na místech s omezenou výměnou vzduchu,  

např.v podchodech pro chodce, mohou výpary z rozpouštědel  
akumulovat – nebezpečí výbuchu! 

Doporučená rozpouštědla v závislosti na kvalitě barvy*) 
- Etanol (denaturovaný líh) pro mírné znečištění  
- Hexan (benzín na chemické čištění,  případně lakový benzín) 

- Methylglycolacetat 
- Graffiti Neumann GmbH‚ DEKONTAMINOL 

*) ALUCOBOND ®  byl v laboratoři dr. Kupfera, Berlin, atestován na antigrafitový efekt, který  splňuje nároky Asociace pro kvalitu 
RAL . 

Další informace, např. o čistících prostředcích a kvalifikovaných úklidových firmách  
je možné vyžádat na:: 
RAL–Gütegemeinschaft anti-graffiti e. V., www.anti-graffiti-verein.de 
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STANDARDNÍ PROVEDENÍ FASÁDY  

Kazety zavěšené na čepu , 
vertikální instalace 

Kazety blue clip s  
s odvětrávacími spárami, 
horizontální instalace 

Kazety SZ 20, 
horizontální instalace 

nýtované / šroubované  
na vertikální nosné profily 

nýtované na T-profily, 
uzavřené spáry, 
vertikální  / horizontální instalace  
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STANDARDNÍ PROVEDENÍ FASÁDY 

nýtované na omega profily, 
otevřené spáry, 
vertikální / horizontální instalace 

lepené na T-profily 
vertikální  /  horizontální instalace  

lamelové překrytí, 
horizontální instalace 

přišroubované kazety , 
vertikální instalace 
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TECHNICKÝ  LIST  

ALUCOBOND ® 

Tloušťka 
Tloušťka krycího plechu 
Hmotnost 
Výrobní šířka 

Technologické hodnoty  
Moment odporu (W) 
Tuhost v ohybu (E·I) 
Slitina 
Stav krycích plechů 
Modul pružnosti 
Pevnost krycích plechů v tahu  

Mez průtažnosti  (0,2 mez) 
Tažnost 
lineární koeficient roztažnosti  

Jádro 
Polyethylen, typ LDPE 

Povrch  
Lakovaný povrch 

Lesk (výchozí hodnota) 
Tvrdost (tužková tvrdost) 

Akustické vlastnosti 

Činitel zvukové pohltivosti (α s) 

Hodnoty zvukové izolace  (RW ) 

Koeficient ztrát (d) 

Tepelné vlastnosti 
Tepelný odpor (R) 

Tepelná vodivost (λ) 
Součinitel prostupu tepla (U) 

Teplotní odolnost 

DIN 52612 

DIN 52612 
DIN 4108 

m²K / W 

W / mK 
W / m²K 

°C 

0,0069 0,0103 

0,43 
5,65 

0,39 
5,54 

-50 … +80 

0,0172 

0,35 
5,34 

ISO  354 
ISO / DIS 717-1 
 EN ISO 140-3 

EN ISO  6721 

dB 25 
0,05 
26 27 

0,0138 

EN 13523-2 
EN 13523-4 

% 

Coil Coating, Fluor- 
polymer (např.PVDF) 

30 – 80 
HB – F 

g / cm³ 0,92 

DIN 53293 
DIN 53293 
EN 573-3 

EN 515 
EN 1999 1-1 

EN 485-2 

EN 485-2 
EN 485-2 

EN 1999 1-1 

N / mm² 
N / mm² 

N / mm² 
% 

cm³ / m 
kNcm² / m 

1,25 
1 250 

1,75 
2 400 

H22 H42 
70 000 

R m ≥ 130 

Rp0,2 ≥ 90 
A 50 ≥ 5 

2,4 mm/ m při teplotním rozdílu  
100 °C  

2,75 
5 900 

Norma  Jednotka 
mm 

kg / m² 
mm 

4,5 

3 mm 4 mm 
0,50 
5,5 7,3 

1 000 / 1 250 / 1 500 

6 mm 

EN AW-5005a (AlMg) 

0,0072 0,0087 
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TECNICKÝ LIST 

ALUCOBOND ® plus 

Tloušťka 
Tloušťka krycího plechu  
Hmotnost 
Výrobní šířka 

Technologické hodnoty 
Moment odporu  (W) 
Tuhost v ohybu  (e·l) 
Slitina 
Stav krycích plechů  
Modul pružnosti  
Pevnost krycích plechů 

Mez průtažnosti  (0,2 mez) 
Tažnost 
Lineární koeficient roztažnosti  

Jádro 
Minerálně plněný polymer 

Povrch  
Lakovaný povrch  

Lesk (výchozí hodnota) 
Tvrdost (tužková tvrdost) 

Akustické vlastnosti 

Činitel zvukové pohltivosti  (α s) 

Hodnoty zvukové izolace  (R W ) 

Ztrátový činitel  (d) 

Tepelné vlastnosti 
Tepelný odpor  (R) 

Tepelná vodivost (λ) 
Součinitel prostupu tepla  (U) 

Teplotní odolnost 

DIN 52612 

DIN52612 
DIN 4108 

m²K / W 

W / mK 
W / m²K 

°C 

0,0060,009 
    (ASTM C518) 

0,49 
5,68 

-50 … +80 

0,44 
5,58 

ISO 354 
iISO / DIS 717-1 
 EN ISO  140-3 

EN ISO  6721 
dB 

0,05 

STC = 30, OITC 24 
   (ASTM E90) 

EN13523-2 
EN13523-4 

% 

coil coating, Fluor- 
polymer (např.. PVDF) 

30 – 80 
HB – F 

DIN 53293 
DIN 53293 
EN 573-3 

EN 515 
EN 1999 1-1 

EN 485-2 

EN 485-2 
EN 485-2 

EN 1999 1-1 

N / mm² 
N / mm² 

N / mm² 
% 

cm³ / m 
kNcm²/m 

1,25 
1 250 

H22 / H42 
70 000 

R m ≥ 130 

R p0,2 ≥ 90 
A50 ≥ 5 

2,4 mm/ m teplotní rozdíl  
při  100 °C 

1,75 
2 400 

Norma  Jednotka 
mm 

kg / m² 
mm 

5,9 
1 250 / 1 500 

3 mm 
0,50 

7,6 

4 mm 

EN AW-5005a (AlMg1) 
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TECHNICKÝ LIST 

ALUCOBOND ® A2 

Tloušťka 
Tloušťka krycího plechu  
Hmotnost 
Výrobní šířka 

Technologické hodnoty 
Moment odporu (W) 
Moment odporu  (E·I) 
Slitina 
Stav krycích plechů  
Modul pružnosti  
Pevnost krycích plechů  

Mez průtažnosti (0,2 mez) 
Tažnost 
Lineární koeficient roztažnosti  

Jádro  
Minerální plniva s polymerním   
pojivem  

Povrch  
Lakovaný povrch 

Lesk (výchozí hodnota) 
Tvrdost (tužková tvrdost) 

Akustické vlastnosti 

Činitel zvukové pohltivosti (α s) 
Hodnoty zvukové izolace  (R W ) 

Ztrátový faktor (d) 

Tepelné vlastnosti 

Tepelný odpor  (R) 

Tepelná vodivost (λ) 
Součinitel prostupu tepla  (U) 

Teplotní odolnost 

DIN 52612 

DIN 52612 
DIN 4108 

m²K / W 

W / mK 
W / m²K 

°C 

0,002 

1,99 
5,83 

-50 … +80 

0,002 

1,77 
5,80 

ISO 354 
ISO / dis 717-1 
EN ISO 140-3 

EN ISO 6721 

dB 27 

0,004 

0,05 
27 

0,005 

EN13523-2 
EN 13523-4 

% 

coil coating, Fluor- 
polymer (např. PVDF) 

30 – 80 
HB – F 

DIN53293 
DIN 53293 
EN 573-3 

EN 515 
EN 1999 1-1 

EN 485-2 

EN 485-2 
EN 485-2 

EN 1999 1-1 

N/ mm² 
N/ mm² 

N / mm² 
% 

cm³ / m 
kNcm²/m 

1,25 
1 250 

H22 / H42 
70 000 

R m ≥ 130 

Rp0,2 ≥ 90 
A 50 ≥ 5 

2,4 mm/ m teplotní rozdíl 
 při 100 °c 
 

1,75 
2 400 

Norma  Jednotka 
mm 

kg / m² 
mm 

5,9 
1 250 / 1 500 

3 mm 
0,50 

7,6 

4 mm 

EN AW-5005a (AlMg1) 
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INTERNETOVÉ ADRESY  

STROJE 
Formátovací kotoučové pily 
www.holzher.de 
www.striebig.com 

Stroje Bosch  
CNC obráběcí centra 
www.holzher.de 
www.portatec.de 
www.homag.de 
www.mecanumeric.fr 
www.promak.it 
www.tekna.it 
www.flexicam.de 
www.casadei-industria.it 

Profilové pily 
www.pressta-eisele.de 
www.bergundschmid.de 

Speciální zakružovačky  
www.kuttruff-maschinenbau.de 

Válcové zakružovací stroje 
www.knuth.de Nýtovačky 

www.gesipa.com 
www.honsel.de 
www.vvg-befestigungstechnik.de 
www.titgemeyer.de 

Děrovací stroje hydr./pneum., 
ruční pákové  vystřihovací  
lisy 
www.edel-stanztec.de 
www.liechtblick.ch Mobilní vysavače pro malé stroje 

www.festool.de 

www.bosch-pt.de 
Zařízení pro odsávání prachu 
www.schuko.de 
www.al-ko.de 
www.get-guhl.de 

Deskové frézky Festool, stroje 
www.festool.de 

Ohýbací lisy 
www.knuth.de 
www.amada.de 
www.trumpf.com 

NÁŘADÍ 

Pilové kotouče  
www.leuco.com 
www.speiser-werkzeugtechnik.de 
www.festool.de 

Přímčaré pilové listy 
www.festool.de 
www.bosch-pt.de 

Frézovací hlavy 
www.agefa.de 
www.leuco.com 

Dělící frézy pro  
CNC obráběcí centra 
www.gis-tec.de 
www.leitz.org 
www.crown-norge.no 

Tvarové frézy pro frézy s horním  

vřetenem / CNC-obráběcí centra 
www.gis-tec.de 
www.kwo.de 
www.festool.de Středící vrtáky  

www.dewalt.de 

Deskové násadky, vrtací šablony 
www.mbe-gmbh.com 
www.haspo.ch 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Hliníkové slepé nýty lakovavé 
ve standardních barvách  
www.mbe-gmbh.com 
www.sfsintec.biz 
www.ejot.de 
www.haspo.ch 

Těsnící lepidla 
Hliníkové slepé nýty 
www.gesipa.com 
www.honsel.de 
www.vvg-befestigungstechnik.de 
www.titgemeyer.de 

www.dichten-und-kleben.de 
www.sika.com 
www.mbe-gmbh.com 
www.bostik.de 
www.teroson-bautechnik.de 

Oboustranné lepicí pásky, 
suché zipy 
www.3m.com 
www.tesa.de 

Fasádní šrouby 
www.ejot.de 
www.sfsintec.biz 
www.mbe-gmbh.com 
www.magefast.de 

structural Cladding Tape 
www.dichten-und-kleben.de 
www.3m.com 

Lepidlo na kov 
www.loctite-europe.com 
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INTERNETOVÉ ADRESY  

Těsnící pásky  
www.iso-chemie.de 
www.technoplast-gmbh.de 

Těsnící kotouče  
www.titgemeyer.de 

Kazetové vsadky 
www.aluform-gmbh.de 
www.liechtblick.ch 

Termostopy pro montáž na stěnu 
www.thermostop.de 
www.isowa.de 
www.thermostop-plus.com 

Hmoždinky 
www.fischerduebel.de 
www.hilti.de 
www.wuerth.com 
www.ejot.de 
www.mkt-duebel.de 

Spojovací systémy pro 
výstavnictví 

www.klemproducts.de 
www.irus-system.de 
www.voluma.net 

Vybavení dílen,  
přepravní vozíky 
www.kaiserkraft.de 

PROFILY 
Speciální profily ALUCOBOND ®  
www.spaeter-stuttgart.de 
www.spaeter-duisburg.de 

Fasádní nosné konstrukce 
www.athens-hoevelhof.de 
www.bwm.de 
www.eurofox.com 
www.keune-kantprofile.de 
www.montaflex.de 
www.nauth.de 
www.pohlnet.com 
www.u-kon.com 
www.wagner-system.com Okenní parapety 

www.rbb-aluminium.de 

Stavební profily 
www.protektor.com 

Ohýbání profilů 
(např.SZ 20 profily) 
www.bms-biegetechnik.de 
www.aluform-gmbh.de 

Hliníkové profiy 
www.allega.ch 
www.amari.at 
www.amari.de 
www.gemmel-metalle.de 
www.mejo.de 
www.spaeter.de 
www.thyssenkruppschulte.de 
www.wmh.de 

Děrované plechy 
www.mevaco.de 
www.moradelli.de 
www.rmig.com 

Profilové systémy 

www.octanorm.de 
www.mero.de 
www.syma.de 
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INFORMACE  

INFORMACE (na vyžádání) 

(1) 
(2) 

ALUCOBOND ® -statický pořadač ALUCOBOND®  pořadač technické dokumentace 
včetně CD-ROM 

(1) CD-ROM dodací adresy 
(2) CD-ROM architektura v detailu 

- ALUCOBOND ®  informační složky 
- ALUCOBOND ®  CD-ROM „Architektura v detailu” 
- ALUCOBOND ®  dokumentační pořadač s příklady fasádních provedení  

a  výpisy se specifikací, včetně CD-ROM „Architektura v detailu“ 

- ALUCOBOND ®    CD-ROM s dodacími adresami pro stroje – nářadí - 
příslušenství - profily 

VZOREK 
- originální vzorek se standardním povrchem 
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CREATE THE DIFFERENCE 

Z PRINCIPU VŠESTRANNÝ  
ALUCOBOND ® přesvědčuje množstvím jednoduchých možnostÍ zpracování  
a instalace, které jsou proveditelné komerčně dostupným nářadím  pro pracovníky v  
kovoprůmyslu  a fasádnictví. Jsou realizovatelné částečně také přímo na staveništi. 
. 

Futuristická architektura s vnějším obkladem   
z ALUCOBOND®: hotel Lindner seepark v Klagenfurtu, 
Rakousko 

Materiál se může řezat, frézovat, ohraňovat a ohýbat.  
Instalaci na podkladovou konstrukci lze provádět nýtováním, šroubováním, 
nebo zavěšením kazet. Navíc je hliníková kompozitová deska dostupná 
v obtížně vznětlivém a nehořlavém provedení,  
aby se tak vyhovělo  specifickým protipožárním požadavkům jednotlivých zemí.  
Kromě těchto vynikajících produktových a zpracovatelských kvalit poskytuje 
ALUCOBOND ®  i velké kreativní pole působnosti. 
Projekty, které se často zdají ekonomicky nebo technicky nerealizovatelné 
nebo těžko realizovatelné, se díky ALUCOBOND ® stávají realitou. 

Projektant  / architekt Trecolore architects: 
architekturbüro dorn Ziviltechniker GmbH 
Annenheim, Rakousko 

Z PŘESVĚDČENÍ TRVALÝ  

Ústředním požadavkem 3A Composites je ekologická udržitelnost.  
Cítíme se být už po desetiletí zavázáni životnímu prostředí a  
přicházející generaci a jsme hrdi na to, že 3A Composites  

s ALUCOBOND ®  je dnes v oblasti udržitelnosti mezinárodně  
uznáván jako jeden z vůdčích podniků. 

Poctěna cenou za uvědomělost k životnímu 
prostředí: budova  Bonne energie v Grenoblu, 
Francie 

Architekt Caron et Rampillon – Grenoble, Francie 
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CREATE THE DIFFERENCE 

Naším cílem je splňovat nejvyšší ekonomické, sociální a ekologické  
nároky.  Kompozitové desky ALUCOBOND ®  neuvolňují v žádném období  

svého životního cyklu  látky ohrožující žívotní prostředí.  
Jsou po svém dlouholetém používání plně recyklovatelné a mohou  
být jako materiál vráceny zpět do oběhu. Aktuální energetické směrnice 
mohou být s ALUCOBOND ® a odvětranou fasádou bez problému  
dodrženy.  

Z TRADICE INOVAČNÍ 
Vývoj  ALUCOBOND ® před více jak čtyřiceti lety byl malou revolucí: 
nový hliníkový vrstvený materiál jako kombinace materiálů, 
lehký, pevný, velmi snadno tvarovatelný a k tomu  
odolný proti korozi a recyklovatelný. 

Městský akcent v srdci centra města:  
městská galerie Heilbronn, Německo 

Projekt/stavební vedení: Bloc he r Blocher 
Partners, Stuttgart ve spolupráci s ECE 
Projektmanagement – Hamburg, Německo 

Tyto výjimečné vlastnosti přesvědčovaly architekty, designéry a 
stavaře tenkrát, stejně tak, jako dnes. ALUCOBOND ®  od svého uvedení na trh 

celosvětově formuje moderní architekturu svými neobvyklými fasádními 
konstrukcemi a už dlouho má své pevné místo také v interiérovém  
designu. Jako multitalentovaný vůdce trhu může  
ALUCOBOND ®  neustálým inovativním vývojem produktů a povrchů  
předkládat velké úspěchy. Tyto úspěchy jsou pobídkou našemu  
týmu inovátorů, aby i nadále vyvíjeli tržně orientované novinky. 

ZE ZKUŠENOSTI CENOVĚ VÝHODNÝ  
Více jak čtyřicetileté zkušenosti nám dávají jistotu, že vám můžeme nabídnout   
vyspělý produkt se stabilní kvalitou. 

ALUCOBOND ®  použitý na venkovních aplikacích i po desítkách let zachovává  

Dlouhodobá obnova a údržba 
nákladově úspornými modernizačními  
opatřeními s ALUCOBOND® :  
Höxterstraße, Hagen, Německo 

Projekt/stavební vedení Stadtbildplanung 
Dortmund – Dortmund, Německo 

hodnotu majetku, a to bez větších udržovacích nákladů - jak to většinou bývá   
obvyklé u mnoha alternativních řešení. Vezmeme-li v úvahu vedle investičních   
 nákladů také nízké udržovací náklady a energetickou účinnost,  
vychází nám kalkulace, která je, obzvláště pro velké projekty, 
ekonomicky přesvědčivá.  
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3a Composites gmbH 
alusingenplatz 1 
78224 singen, deutschland 
tel + 49 7731 - 80 2060 
tel + 49 7731 - 80 2347 
info.eu@alucobond.com 
www.alucobond.com 

46 

01/07/2012 
ausgabe 1 

aLucObOnd
Verarbeitung

d 


