
Önhordó polikarbonát rendszer 

Példák és megengedett fesztávok – FAL
Átd. 07

Megengedett fesztávok

2 támaszték, F max = 1/50 D-ből Több támaszték, F max = 1/50 D-ből

Külső oldal

Értékek EC3 szerint 

SUN MODUL panel UV-álló polikarbonátból
Acél merevítő borda
Szorítóprofil UV-álló polikarbonátból
Alumínium keretprofil
PE profilkitöltő
Tömítés
Alumínium szárny
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Megjegyzés: megadott fesztávok az adott diagramban megadott feltételekre 
vonatkoznak; más feltételek melletti értékek esetén kérjen speciális felülvizsgálatot.

Standard Modul 500
Standard Modul 1000
Maxi modul 500
Maxi modul 1000

Oldal: 1



Önhordó polikarbonát rendszer 

Példák és megengedett fesztávok – LAPOSTETŐ
Átd. 07

Megengedett fesztávok

2 támaszték, lejtés: 5º (9%) Több támaszték, lejtés: 5º (9%)

Tervezett minimális lejtés: 4° (7%) 

Értékek EC3 szerint 

SUN MODUL panel UV-álló polikarbonátból
Acél merevítő borda
Szorítóprofil UV-álló polikarbonátból
Alumínium keretprofil
PE profilkitöltő
Tömítés
Alumínium szárny

Megjegyzés: megadott fesztávok az adott 
diagramban megadott feltételekre vonatkoznak; 
más feltételek melletti értékek esetén kérjen 
speciális felülvizsgálatot.

Standard Modul 500
Standard Modul 1000
Maxi modul 500
Maxi modul 1000

Oldal: 2



Önhordó polikarbonát rendszer 
Példák és megengedett fesztávok – ÍVELT TETŐ 

Átd. 07
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Megengedett fesztávok

H1 = 15% és 25%  C1-ből, q = 500 N/m2-rel 
R állandó, q = 500 N/m2 -rel

Értékek EC3 szerint 

SUN MODUL panel UV-álló polikarbonátból
Acél merevítő borda (ívelt)
Szorítóprofil UV-álló polikarbonátból
Alumínium keretprofil
PE profilkitöltő
Tömítés
 Alumínium szárny
Homlokzati panel

Megjegyzés: megadott fesztávok az adott diagramban megadott feltételekre vonatkoznak; 
más feltételek melletti értékek esetén kérjen speciális felülvizsgálatot.

Standard Modul 500
Standard Modul 1000
Maxi modul 500
Maxi modul 1000

Oldal: 3



A polikarbonát panelek rögzítése a polikarbonát szorítóprofilok acél merevítő bordába való bepattintásával 
történik. 

A panel különleges formája és az acél merevítő borda profilja a panelt nyomó- és szívóerők esetén is a 
helyükön tartják. Elosztott teher (hó és szél) esetén, valamint koncentrikus terheléskor is tökéletesen a 
helyükön maradnak. 

RÖGZÍTÉS

A SUN MODUL rendszer a panelek stabil és biztonságos rögzítését biztosítja.

VÍZÁLLÓSÁG 

A SUN MODUL a lehető legjobb vízállóságot nyújtja.

A polikarbonát panelek rögzítése polikarbonát szorítóprofilok acél merevítő bordába való bepattintásával 
történik. Mivel nincsenek furatok és csavarok, így a készre szerelt felület tökéletesen vízzáró lesz. 
Az esetlegesen beszivárgó nedvességet az első csatornán keresztül lehet kivezetni. 

Az acél merevítő bordák csavarok és furatok nélküli különleges kialakítása tényleges vízállóságot nyújt.

Önhordó polikarbonát rendszer 

RÖGZÍTÉS – VÍZÁLLÓSÁG
Átd. 07

Külső oldal 

Acél 
merevítő 
borda Acél 

merevítő 
borda

Oldalsó rögzítés 
Első rögzítés 
Szorítóprofilok bekattanása

Záródási vonal
Első csatorna 
Végső csatorna

Oldal: 4



A polikarbonát, cellás paneleket be kell 
pattintani az acél merevítő bordákba. 

Az acél merevítő bordákat statikailag 
méretezett távolságonként kell 

alátámasztani és rögzíteni.

A polikarbonát szorítóprofilt végül 
egy gumikalapács segítségével kell 

bepattintani. 

A szerelés befejezése  
Mivel a panelen nincsenek furatok és 

rögzítések, a hőtágulás akadálymentes.

Önhordó polikarbonát rendszer 

SZERELÉS
Átd. 07

Oldal: 5

A SUN MODUL egyszerű és gyors szerelést tesz lehetővé.

Külső oldal 

Acél merevítő 
borda

Acél merevítő 
borda



A gyártás egyedi hosszakban történik (max. 13500 mm).

1000 mm-es panel modul UV-védett polikarbonátból – zárt cellás kivitelben

Hőhegesztett lemezvégekkel, kérésre a 10-12-16-20 mm-es vastag paneleknél

Panel vastagsága (névleges)
Rétegek száma 
Hőátbocsátási tényező [U] 

Fényáteresztő képesség 

Teljes súly

Minimális ívsugár 

Tűzvédelmi osztály EN 13501-1 
Hőtágulás 

Fal

Sík tető

Íves tető

megengedett (a várható hó- és szélterheléstől függ)
nem megengedettKOMBINÁCIÓK Panel/acél merevítő borda

Hőmérséklet tűréshatár 

Víztiszta
Opálos fehér
Standard acél merevítő borda
Maxi acél merevítő borda

Standard acél merevítő borda
Maxi acél merevítő borda

Standard acél merevítő borda
Maxi acél merevítő borda

Standard acél merevítő borda
Maxi acél merevítő borda

Standard acél merevítő borda
Maxi acél merevítő borda

MŰSZAKI ADATOK

Külső fal UV-védelemmel 
megerősítve

Önhordó polikarbonát rendszer 

FŐ ELEMEK – MŰSZAKI ADATOK
Átd. 07

Oldal: 6

Külső oldal Külső oldal 

Szorítóprofil 
polikarbonátból 

Acél merevítő borda
műanyag bevonattal

UV-védelem

FŐ ELEMEK 

500 mm-es panel modul UV-védett polikarbonátból – zárt cellás kivitelben



Önhordó polikarbonát rendszer 
KERETPROFIL

natúr eloxált alumíniumból – hossza 6 m

STANDARD acél merevítő bordához 

MAXI acél merevítő bordához 

Általános használathoz 

Átd. 07

Oldal: 7

felső profil

felső profil

alsó profil

alsó profil

alsó profil,  
2 részes

alsó profil,  
2 részes

Shed-profil

felső profil

befogó profil

befogó profil

íves homlokfalhoz

párkány  
(préselt) 

tömítéshez M760 

felső falprofil 
tömítéssel 

alsó falprofil 
(fedőlemezzel)

befogó profil befogó profil

lábazati profil, 2 részes

lábazati profil

szárny- 
kerethez

szárnykerethez

odalprofil
odalprofil

oldalprofil

oldalprofil oldalprofil

oldalprofil

(beillesztés)

odalprofil, 2 részes

(alap)

eléakasztott 
felső profil



Önhordó polikarbonát rendszer 
HŐHÍDMENTES PROFILOK 

PROFILKITÖLTŐ TÖMÍTÉSEK 
HŐHÍDMENTES PROFILOK 
natúr eloxált alumíniumból – hossza 6,5 m 

PROFILKITÖLTŐ
PE-habból 

TÖMÍTÉSEK
EPDM-ből 

Átd. 07

Oldal: 8

Felső profil 

Stan-
dardhoz

Stan-
dardhoz

Stan-
dardhoz

Standardhoz

Profilkitöltő

Egyedi 500 mm-es modulhoz

Nútolt 500 mm-es modulhoz Nútolt 1000 mm-es modulhoz 

Egyedi 1000 mm-es modulhoz Univerzális 

Méretarány 1:2,5

A profilkitöltő vastagsága a panel 
vastagságtól és a Standard vagy Maxi 

acél merevítő borda típusától függ

Maxihoz

Maxihoz

Maxihoz

Maxihoz

oldalprofilhoz 

ragasztott 
tömítés 

homlokzathoz 10-12-16 
mm-es panelekkel) 

nem moduláris íves felülvilágítóhoz  
(10-12-16 mm-es panelekkel) 

záró 
acélbordához 

záró 
acélbordához 

szendvicspanelekkel 
való összekötéshez 

M860-as profillal 

záró acélbordához alsó profilhoz 

Oldalprofil, 2 részes Profil szárnykerethez 



AKRAPLAST Sistemi S.r.l. - I - 20026 Novate Milanese (Mi) - via Cascina del Sole, 70 
Tel: (+39) 02 35 13 91 1 - Fax: (+39) 02 35 13 91 50 - E-mail: info@akraplast.com - www.akraplast.com 

Haftungsklausel: die aufgeführten Werte und Empfehlungen gründen auf wahrheitsgetreuen Angaben und den bisherigen Erfahrungen. Es kann 
keine Garantie der enthaltenen Angaben übernommen werden, da der Verwendungszweck und die Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer 
Kontrolle liegen. Diese Angaben befreien den Verwender nicht davon, alle Kontrollen durchzuführen, um festzustellen, ob die Materialen seinen 
Bedürfnissen und den laufenden Gesetzen entsprechen.  
AKRAPLAST Sistemi behält sich Änderungen der Produkte und des Inhalts dieser Broschüre vor. 

AUSSCHREIBUNGSTEXT 
Zwischen den mit  gekennzeichneten Alternativen wählen und zugelassene Kombinationen Paneel / Stahlsprosse und 
Mindestbiegeradius in der Tabelle TECHNISCHE DATEN unter § 1.3 überprüfen. 

 Wandverglasung;  Shed;  flache Überdachung;  gewölbte Überdachung
hergestellt mit selbsttragendem Modular-System Typ SUN MODUL® von Akraplast Sistemi, bestehend aus:

1) oberflächenvergüteten Polycarbonat-Hohlkammerpaneelen
 Stärke 10 mm, Modul 500 mm, 3-Steg, Wärmedämmung U=2,73 W/m2K
 Stärke 16 mm, Modul 500 mm, 4-Steg, Wärmedämmung U=2,04 W/m2K
 Stärke 20 mm, Modul 500 mm, 5-Steg, Wärmedämmung U=1,71 W/m2K
 Stärke 25 mm, Modul 500 mm, 5-Steg, Wärmedämmung U=1,55 W/m2K
 Stärke 12 mm, Modul 1000 mm, Wabenstruktur, Wärmedämmung U=2,20 W/m2K
 Stärke 16 mm, Modul 1000 mm, Wabenstruktur, Wärmedämmung U=1,99 W/m2K
 Stärke 20 mm, Modul 1000 mm, Wabenstruktur, Wärmedämmung U=1,81 W/m2K
 Stärke 32 mm, Modul 1000 mm, 9-Steg, Wärmedämmung U=1,27 W/m2K
 Stärke 40 mm, Modul 1000 mm, 9-Steg, Wärmedämmung U=1,13 W/m2K

Farbe   natur-transparent;   opal-weiss;   andere …………………… 
2) verzinkten Stahlsprossen10/10 mit U-Profil, auf der Außenseite kunststoffbeschichtet

 Typ Standard für Gesamtstärke des Systems 40 mm
 Typ Maxi für Gesamtstärke des Systems 60 mm

Farbe    grau;    weiss 
3) Klemmprofilen aus UV-geschütztem Polycarbonat zur stabilen Verankerung der Paneele auf den Stahlsprossen

Farbe  wie die Paneele;   andere ……………………  
4) Rahmenprofilen in natureloxiertem Aluminium, Profilfüllern in PE-Schaum, Dichtungen und sonstigem Zubehör,

um die perfekte Dichtigkeit des Systems zu gewährleisten.

GARANTIE 
SUN MODUL® -Paneele und Klemmprofile sind auf der Außenseite gegen UV-Strahlen geschützt. 
In Europa gilt eine GARANTIE von 10 JAHREN nach Kaufdatum in Bezug auf Vergilbung und Witterungsbeständigkeit (Hagel, usw.). 
Für außereuropäische Länder kann die Garantie eine andere Dauer haben. Für weitere Informationen fordern Sie bitte die 
Garantiebescheinigung an. 

PRÜFZEUGNISSE 
Mit dem SUN MODUL® -System sind eine Reihe von Labortests durchgeführt worden, um die wichtigsten Eigenschaften zu bestätigen.
Die unten aufgeführten Tests und Prüfzeugnisse sind verfügbar. Für weitere detaillierte Informationen fordern Sie bitte eine Kopie des
entsprechenden Zertifikats an. 

Art von Test / Prüfzeugnis 
Langlebigkeit:  Evolution mit der Zeit von Lichtdurchlässigkeit und Schlagfestigkeit 
Dichtigkeit: Luftdichtigkeit

Wasserdichtigkeit
Mechanische Eigenschaften: Beständigkeit bei Druck- und Sogkräften 

Beständigkeit der Befestigungen gegen Reißen 
Thermische Eigenschaften: Wärmeleitfähigkeit
Solare Eigenschaften: Energiedurchlässigkeit

Lichtdurchlässigkeit und -rückstrahlung
Akustische Eigenschaften: Schallisolierungs-Koeffizient 
Brandstoffklasse: Zertifikation Europäische Norm EN13501-1 und Nationale Normen verschiedener Länder
Zulassungen des Systems: In verschiedenen Ländern nach den entsprechenden Normen.  

TECHNISCHES HANDBUCH 
Es ist ein technisches Handbuch mit detaillierten technischen Informationen und Beispielen über folgende Themen verfügbar: 

EIGENSCHAFTEN und ELEMENTE des SYSTEMS - ANWENDUNGEN - MONTAGEANLEITUNG 
Der Gebrauch des Handbuchs ist nützlich für Architekten bei der Ausarbeitung von Projekten, die das System vorsehen, und für 
Installationsfirmen, die das System montieren. 

KIÍRÁSI SZÖVEG 
Válasszon a • jellel jelzett alternatívák közül és ellenőrizze a megengedett panelek/acél merevítő bordák és a minimális 
ívsugár kombinációját a MŰSZAKI ADATOK táblázatban az 1.3 alatt.

• Üvegfalazás; • Shed; • lapos tető; • íves tető;
Akraplast SUN MODUL  típusú, önhordó moduláris rendszerrel készült, amely a következőkből áll: 

1) felületkezelt polikarbonát, cellás panelek 
• 10 mm-es vastagság, 500 mm-es modul, 3 rétegű, hőszigetelés: U = 2,73 W/m2K 
• 16 mm-es vastagság, 500 mm-es modul, 4 rétegű, hőszigetelés: U = 2,04 W/m2K 
• 20 mm-es vastagság, 500 mm-es modul, 5 rétegű, hőszigetelés: U = 1,71 W/m2K
• 25 mm-es vastagság, 500 mm-es modul, 5 rétegű, hőszigetelés: U = 1,55 W/m2K
• 12 mm-es vastagság, 1000 mm-es modul, sejtes szerkezet, hőszigetelés: U = 2,20 W/m2K
• 16 mm-es vastagság, 1000 mm-es modul, sejtes szerkezet, hőszigetelés: U = 1,99 W/m2K 
• 20 mm-es vastagság, 1000 mm-es modul, sejtes szerkezet, hőszigetelés: U = 1,81 W/m2K 
• 32 mm-es vastagság, 1000 mm-es modul, 9 rétegű, hőszigetelés: U = 1,27 W/m2K 
• 40 mm-es vastagság, 1000 mm-es modul, 9 rétegű, hőszigetelés: U = 1,13 W/m2K 

  Szín:    • víztiszta    • opál-fehér;    • egyéb: …………………… 
2)  horganyzott 10/10-es acél merevítő bordák U-profillal, a külső oldalán műanyag bevonattal 

• Standard típus 40 mm-es rendszer vastagságához
• Maxi típus 60 mm-es rendszer vastagságához

Szín • szürke; • fehér 
3)  Szorítóprofilok UV-védett polikarbonátból a paneleknek az acél merevítő bordákra való rögzítéséhez 

Szín • mint a panelek; • más…………………… 
4)   Keretprofil natúr, eloxált alumíniumból, profilkitöltők PE-habból, tömítések és egyéb tartozékok, a rendszer 

tökéletes tömítettségének biztosítására. 

GARANCIA
SUN MODUL® panelek és szorítóprofilok külső oldala védett az UV-sugarak ellen. 
Európában a vásárlás dátumától számítva 10 ÉV GARANCIA van a megsárgulásra és az időjárásállóságra (jégeső, stb.). Az Európán 
kívüli országok esetén a garancia eltérő időtartamú lehet. További információért kérje a garanciaigazolást. 

VIZSGÁLATI TANÚSÍTVÁNYOK 
A SUN MODUL® rendszeren laboratóriumi tesztsorozatot végeztek, hogy igazolják a legfontosabb tulajdonságokat. A lent megadott 
vizsgálatok és tanúsítványok rendelkezésre állnak. További részletes információért kérje a megfelelő tanúsítvány másolatát. 

Vizsgálat fajtája /vizsgálati bizonyítvány
Hosszú élettartam:  Fényáteresztő képesség és ütésállóság alakulása az idő múlásával
Tömítettség:  Légállóság 
 Vízállóság
Mechanikai tulajdonságok: Nyomó- és szívóerőknek való ellenállás
  Rögzítések szakításnak való ellenállása
Termikus tulajdonságok: Hővezető képesség
Szoláris tulajdonságok:  Energiaátengedő képesség
 Fényáteresztő és fényvisszaverő képesség
Akusztikus tulajdonságok: Hangszigetelési együttható
Tűzállósági osztály:  EN13501-1 Európai Szabvány tanúsítványa és különböző országok nemzeti normái 
Rendszer engedélyezése:  Különböző országokban a vonatkozó szabványok szerint.

Felelősségi záradék: a feltüntetett értékek és ajánlások valós adatokon és az eddigi tapasztalatokon alapulnak. Nem tudunk garanciát vállalni a 
megadott adatokért, mivel a felhasználás célja és a termékek feldolgozása ellenőrzésünkön kívül áll. Ezek az adatok nem mentesítik a felhasználót 
azon ellenőrzések elvégzése alól, melyek segítségével megállapítják, hogy az anyagok megfelelnek-e az igényeiknek és a vonatkozó törvényeknek. 
Az AKRAPLAST Sistemi fenntartja magának a jogot a termékek és jelen brosúra tartalmának megváltoztatására. 

Önhordó polikarbonát rendszer 

KIÍRÁSI SZÖVEG – GARANCIA – VIZSGÁLATI TANÚSÍTVÁNYOK
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