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LAMCO HPL METALLI (MTS-MTP) 

Material constând din straturi de hârtie kraft impregnată cu rășini termorigide și o folie de aluminiu lăcuit la 

suprafață; toate aceste straturi sunt presate și lipite împreună prin aplicarea unei presiuni  înalte (P ≥ 5MPa) și o 

temperatură ridicată (T ≥ 120°C). Acest material este produs în conformitate cu standardul EN 438-8:2009. 

PROPRIETĂȚI 
METODĂ DE 

TESTARE 
(EN 438-2:2005) 

CARACTERISTICI 
/PROPRIETĂȚI 

UNITATE DE 
MĂSURĂ 

VALORI  

Grosime (t) ± 
toleranță 

EN 438-2.5 Grosime  mm 
5,0 ≤ t < 1,0    ±0,15 
1,0 ≤ t< 2,0   ±0,18 

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 

≤ 0,75 
≤ 1,25      

Rezistență la 

crăpături 
EN 438-2.23 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(1) EN 438-2.27 Contrast 
evaluare 

nuanțe de gri 
≥ 4 

Plasicitate (tip MTP) EN 438-2.32 rază mm *(vezi anexa) 

Densitate ISO 1183 densitate g/cm3 ≥ 1,35 

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

caracteristice expunerii naturale. 

-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. 

 

 

ANEXĂ 
 

Balansare: Pentru că LAMCO HPL METALLI are caracteristici fizice diferite față de celelalte produse LAMCO HPL, este 

recomandat pentru panourile compozite să se folosească același material pe ambele fețe pentru a se obține panouri 

balansate/echilibrate. Dacă se folosește alt material pentru balansare, inclusiv LAMCO HPL, vor fi necesare teste 

suplimentare. 

 

Lipire:  Materialul metalic poate fi lipit pe miezul utilizat în mod curent pentru produsele LAMCO HPL, folosind 

același tip de adeziv. Pe durata operațiunii de lipire în prese fierbinți, nu trebuie depășită temperatura de 60°C. 

Presiunea recomandată este de 1.5 - 2.0 kg/cm2. Între suprafața metalică și presă trebuie utilizată o folie 

protectoare. 
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Plasticitate: Nu este posibil să se stabilească instrucțiuni/proceduri precise pentru fiecare tehnologie de 

postformare, de aceea este indicat să se efectueze teste preliminare de îndoire/flexare. Acestea vor ajuta la 

determinarea condițiilor corecte de lucru pentru fiecare mașină de îndoire și depinzând de materialul utilizat. 

În general, aceste laminate pot fi îndoite în mașini de îndoire staționare pentru HPL, cu tijă convențională la 

temperaturi scăzute, ca acelea folosite pentru LAMCO HPL Postform. Suprafața decorativă nu trebuie să vină în 

contact cu tija fierbinte; același lucru este valabil pentru încălzirea cu radiații infra-roșii. 

Recomandările privind LAMCO HPL Postform nu trebuie considerate ca o referință pentru acest material particular. 

 

 


