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LAMCO HPL COMPACT - METALLI (MCS) 

Material autoportant (de la 2 mm) constând din straturi de hârtie kraft impregnată cu rășini fenolice având la 

suprafață (pe una sau pe ambele fețe) o folie de aluminiu anodizat sau lăcuit; toate aceste straturi sunt presate și 

lipite împreună prin aplicarea unei presiuni  înalte (≥5MPa) la o temperatură ridicată (120°C) în prese speciale unde 

are loc policondensarea rășinilor. Acest material este produs în conformitate cu standardul EN 438-8:2009. 

PROPRIETĂȚI 
METODĂ DE 

TESTARE 
(EN 438:2005) 

CARACTERISTICI 
/PROPRIETĂȚI 

UNITATE DE 
MĂSURĂ 

VALORI  

Grosime ± toleranță EN 438-2.5 Grosime  mm 

2,0 ≤ S < 3,0 
3,0 ≤ S < 5,0 
5,0 ≤ S < 8,0 

8,0 ≤ S < 12,0 
12,0 ≤ S < 16,0 
16,0 ≤ S < 20,0 
20,0 ≤ S <  25,0 

±0,25 
±0,40 
±0,50 
±0,70 
±0,80 
±0,90 
±1,00 

25,0 ≤ S  trebuie convenit între 
furnizor și client 

Planeitate(1) EN 438-2.9 
Deviație 
maximă 

mm/ml 
2,0 ≤ S ≤ 6,0      8,0 
6,0 ≤ S ≤ 10,0    5,0 
10,0 ≤ S              3,0 

Rezistența la imersie 
în apă fierbinte 

EN 438-2.12 aspect 
Exfolierea 
miezului 

Trece testul 
(miezul nu se exfoliază) 

Rezistența la vapori 
de apă 

EN 438-2.14 aspect evaluare ≥ 3 

Stabilitate 
dimensională la 

temperaturi ridicate 
EN 438-2.17 

Schimbări 
dimensionale 

cumulative 

% Longitudinal 
% Transversal 

2 ≤ S ≤  5     L 0,40 / T 0,80 
5 ≤ S            L 0,30 / T 0,60 

Rezistență la fisuri EN 438-2.24 Aspect evaluare ≥ 4 

Rezistență la zgâriere EN 438-2.25 Aspect evaluare ≥ 1 

Rezistență la pătare EN 438-2.26 
Aspect 

grup 1-2-3 
evaluare ≥ 4 

Rezistență la lumină(2) EN 438-2.27 Contrast 
evaluare 

nuanțe de gri 
≥ 4 

Rezistență la 
încovoiere 

EN ISO 178 Stres / forță MPa 
≥  80 

 

Modul de încovoiere 
(E) 

EN ISO 178 Stres / forță MPa T ≥  9.000 

Densitate ISO 1183-1 densitate g/cm3 ≥ 1,35 

 

(1) Aceste valori sunt valide numai dacă sunt respectate toate condițiile de depozitare ale LAMCO HPL COMPACT 

normal și LAMCO HPL COMPACT RE (vezi Manualul cu informații tehnice). Aceste valori ale planeității se aplică doar 

pentru laminatele LAMICOLOR METALLI cu două fețe decorative.   

 

(2) Apariția de zone întunecate și /sau fotocromism se datorează efectului de șoc al expunerii accelerate și nu sunt 

caracteristice expunerii naturale. 
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ALTE INFORMAȚII GENERALE 

 

-LAMCO HPL COMPACT - METALLI este recomandat numai pentru aplicații interioare verticale. 

-Nu se recomandă în zone cu o rată de umiditate ridicată. 

-Trebuie ținut cont de direcționalitatea finisării: panourile se montează numai cap la cap și nu cap la coadă și 

niciodată direcție longitudinală – direcție transversală. 

-În timpul operațiunilor de prelucrare tratați panourile cu multă grijă pentru că, deși suprafața poate fi protejată cu 

un film, muchiile ascuțite o pot tăia și zgâria. 

-Prelucrarea (tăierea, găurirea, frezarea, etc.) trebuie efectuată pe partea inferioară, nu pe partea vizibilă a panoului. 

-Filmul protector, când este prezent, trebuie îndepărtat simultan de pe ambele fețe. 

-Nu aplicați benzi adezive pe suprafața metalică. 

 


