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® Poslední novinkou  výrobkù Makrolon  multi UV 
jsou desky v tlouš�kách 25 mm, 32 mm a 40 mm, 
které pøinášejí na trh nejnovìjší technologii v 
oblasti extrudování polykarbonátových desek. 
Inovaèní M-struktura každé desky zaruèuje 

2koeficient prostupu tepla až 1,0 W/m K, který je 
pøedpokladem pro mimoøádnou tepelnou izolaci.

 5M je dalším dùkazem toho, že si firma Bayer 
Sheet Europe dala závazek pokraèovat v 
investicích do energeticky úsporných technologií. 
To je v souladu se silnou poptávkou po 
energeticky úsporných stavebních materiálech.

® Jaké jsou výhody Makrolon  multi UV 5M? 
- Vynikající tepelná izolace 

 - Maximální nosnost 
-Optimalizovaná hmotnost desky 
-Vysoká propustnost svìtla 
- Zvýšená zvuková izolace

Tepelná izolace ... 
  Dnešní zákazníci oèekávají více od zimní 
zahrady,  zvláštì pøi celoroèním užívání kdy se 
zároveò snaží minimalizovat spotøebu energie a 

®náklady na vytápìní. Makrolon   multi UV nabízí 
vynikající izolaèní vlastnosti:

Výhody:

®
Makrolon  multi UV 5M

Nová generace komurkových desek, které šetrí energii

Tlouš�ka 

25 mm

32 mm

40 mm

2Ug - hodnota (W/m K)

1,3

1,1

1,0

®  Tyto výhody ještì zvyšují hodnotu Makrolon  multi UV, 
která již ve své standardní špièkové kvalitì  zahrnuje 
perfektní vizuální povrch, vysokou odolnost proti nárazu a 
10-letou záruku proti povìtrnostním vlivùm.

Kde se  5M používá?
  Desky jsou vhodné zejména pro 

-skleníky 
-prùmyslové zasklení, sportovní haly 
-dìlící stìny 
-svìtlíky, šedové prosklení
-støešní krytiny, opláštìní

i-line 
Nápady, inovace, inteligence, zajímavosti ... 
Bayer Sheet Europe i-line pøedstavuje novou generaci kvalitních produktù. Tato peèe� 
zaruèuje inovativní a inteligentní øešení - za všech okolností pro velké množství 
požadavkù.
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®Jestliže se Makrolon  multi UV 5M/25-20  používá v 
aplikacích na støechy  nebo stìny, síly pùsobící vlivem 
vìtru a snìhu  musí být absorbovány pomocí vhodnì 
zvolené konstrukce. Doporuèujeme instalovat rozteèe 
podpor pro dané zatížení dle zátìžového diagramu.

®Diagram ukazuje zatížení pro Makrolon  multi UV 
5M/25-20 (podepøen po všech stranách, s minimálním 
uložením ³ 20 mm). Pokud je hodnota uložení  menší, 
rozteè vzdálenosti by mìla být pro dané zatížení 
snížena. Pro zatížení pouze vìtrem mùže být tato 
hodnota navýšena koeficientem 1,1.

Jsou-li použity dostateènì stabilní profily, zatížení se 
zvýší o koeficient 1.2. V pøípadì použití jiných šíøí desek 
je nutné se informovat o jejich zatížení v technickém listu.

Údaje jsou mìrné hodnoty, které byly stanoveny na 
základì obsáhlých testù na reálných systémech, 
provedených KPF Erkelenz / Nìmecko (stavebnì 
technický institut zkoušek, dohledù a certifikací). U 
tìchto hodnot jsou dodrženy dostateèné bezpeènostní 
jistoty, které jsou v jednotlivých pøípadech posuzovány.

Obecnì je dle zkušeností bezpeènostní faktor 1,3 x lepší 
oproti skuteèným zjištìným hodnotám.
Tento bezpeènostní rozdíl je zpracován v zátìžové 
tabulce.

Zátìžová tabulka

Zatížení 2kN/m 0,5 0,75 1,0 1,5 šíøe v mm

Vzdálenost pøíèných
podpìr A

¥

¥

®
Makrolon  multi UV 5M/25 – 20

Komùrková polykarbonátová deska

2,0 3,0

¥

¥

4,5

4,0

4,5

3,8

3,5

3,3

3,0

2,8

2,6

2,5

2,2

2,0

1,8

1,6

980

1200 a 1230

2100

m

m

m
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