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KoskiPly CLW

Uskomattoman monikäyttöinen ja luja ohutviiluvaneri
KoskiPly CLW on valmistettu vastamaan
standardin EN61061 vaatimuksia.
Ohutviiluvaneri on omimmillaan kohteissa,
joissa tarvitaan erilaisia muotoja ja tai
vaativia työstöjä, kuten kierretangoissa
ja stanssausmuoteissa. KoskiPly CLW:llä
on hyvät lujuusominaisuudet painoon
nähden. KoskiPly CLW:llä on myös alhainen
kosteusprosentti ja tämän vuoksi KoskiPly
CLW kestää myös hyvin korroosiota
vastaan. Lisäksi se kestää hyvin erilaisia
kemikaaleja.
KoskiPly CLW:n käyttölämpötila on
-196−+95 celsiusastetta. Ohutviiluvaneri
on useiden kerrostensa ansiosta
uskomattoman lujaa ja kestävää.
Ohutviiluvanerin käyttökohteita ovat
esimerkiksi pohjalevyt, liukukiskot,
muotit, hihnapyörät, antimagneettiset
käyttökohteet, holkit, laakerit, valssaamojen
työntimet, puunprosessointikoneet,
hihnojen tuet, CNC työstötasot, kuljettimien
hihnojen tuet, hiljaiset hammaspyörät,
lämmöneristeet kryogeenisissä
sovelluksissa, ilmailusovellukset,
säteilysuojat, putki- ja säiliökannakkeet,
luodinkestävät käyttökohteet, pianot, jigit,
kangaspuut ja muut tekniset tuotteet.

ECO-FRIENDLY

Edut
Kustannustehokas materiaali

MULTI USE

Tasalaatuinen, vaalea saumaton
pinta
Luja ja kevyt vaihtoehto lukuisiin
käyttökohteisiin

CORE VENEERS QUALITY

Erinomainen taivutuslujuus
Helppo työstää ja pintakäsitellä
Ympäristöystävällinen ja hajuton
Hyvä vaihtoehto perinteiselle
metallilevylle

LOW EMISSION

Tekniset tiedot − KoskiPly CLW
Perusvaneri

Koskisen suomalainen ohutviiluvaneri

Liimaus

Exterior-liimaus vakiona

Laadut

Standardilaatu sorvattu ohutviilu BR/BR-laatu, ei saumoja.
Viilunpaksuus 0,5 mm ja 1,0 mm
Sopimuksesta valmistamme muita pintalaatuja.

Paksuudet

5,5−60 mm

Levykoot

1200 x 2400 mm
1220 x 1220 mm
1525 x 1525 mm
2400 x 1200 mm
Sopimuksesta valmistamme muita kokoja.

Tiheys

1000 kg/m3

Pakkaukset

10 kpl nipussa
Paketissa on 1-5 nippua.

Työstöt

Reikien poraus ja reunatyöstöt kuten uros- ja naaraspontti,
viiste ja huullos sopimuksen mukaan.

Lisätiedot
Ympäristö
Käyttämämme raaka-aine, puu on ekologinen ja uusiutuva materiaali, joka sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan. Koskisen vanerituotteet
on valmistettu Suomessa tiukkojen, kestävää kehitystä tukevien säädösten mukaan. Koskisen on edelläkävijä ympäristöasioissa suomalaisessa metsäteollisuudessa. Puunhankintaketjumme on aina tarkasti tiedossa. Suomalaiset metsät ovat suurimmaksi osaksi yksityisomisteisia, ja niiden omistajat ovat hyvin sitoutuneita pitkäaikaiseen ja kestävään metsänhoitoon. Suomalaiset metsät kasvavat vuosittain
enemmän kuin niistä hakataan puuta. Tämä takaa ympäristöä arvostavan kestävän kehityksen mukaisen raaka-aineen.
Lisätiedot
Puu on elävä materiaali ja jokainen levy on uniikki. Sen vuoksi valokuva tai näytekappale ei kuvaa kaikkia levyjä kattavasti muun muassa
värin, syiden, oksien yms. suhteen. Huomaa, että pienet sävyerot levyjen välillä ovat mahdollisia.

Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta
käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.
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