


ARPANEL CONTROL

to płyty warstwowe z okładziną Advantica® L Control (food 

safe) bezpieczną w kontakcie z żywnością, sprawdzającą się 

również  w  pomieszczeniach o najwyższych  wymaganiach 

czystości branży farmaceutycznej i medycznej, ośrodkach IT, 

centrach danych, laboratoriach oraz chłodniach. Płyty

warstwowe ARPANEL CONTROL to idealne rozwiązanie

w pomieszczeniach o kontrolowanej atmosferze, gdzie muszą 

zostać spełnione najwyższe standardy w zakresie odporności 

na korozję. Ponadto, doskonale sprawdza się w środowisku 

wewnętrznym, w którym wymagana jest łatwa zmywalność, 

odporność na środki myjące, a także bardzo duża

wytrzymałość na uszkodzenia fizyczne i zarysowania,

szczególnie w miejscach o natężonym ruchu.

Okładzina zewnętrzna płyt warstwowych ARPANEL z powłoka poliestrową PE

Rdzeń izolacyjny płyt warstwowych ARPANEL (PUR, PIR lub MiWo)

Okładzina wewnętrzna płyt warstwowych ARPANEL
z powłoką Advantica® L Control

Nieagresywne środowisko

*więcej szczegółów dotyczących 15 letniej gwarancji na str. 5 oraz na stronie producenta



Zastosowanie płyt warstwowych
ARPANEL CONTROL to przede
wszystkim wewnętrzne ściany
i sufity:

   Chłodni

   Zakładów przetwórstwa żywności

   Przemysłu spożywczego

   Pomieszczeń strefy czystej typu
   cleanroom (pomieszczenia branży
   farmaceutycznej, centra danych,
   ośrodki IT, laboratoria mikro inżynierii)

   Pomieszczeń środowiska medycznego
   (oddziały szpitalne, zatłoczone strefy
   opieki medycznej)

O ZWIĘKSZONEJ TRWAŁOŚCI
I WYTRZYMAŁOŚCI

Charakterystyka płyt warstwowych
ARPANEL CONTROL
z powłoką Advantica® L Control by Tata Steel

Typowe właściwości okładziny płyt warstwowych ARPANEL CONTROL
z powłoką Advantica® L Control

120 lub 150 EN 13523 - 1

EN 13523-12

500
h

A+ EN ISO 16000-9

Obojętna mgła solna EN 13523 - 8

1500Wilgotność EN 13523 - 26

4000g

Nominalna grubość powłoki organicznej

Odporność na zarysowania

Lotny związek organiczny

Odporność na korozję



ANTISTATIC
PROPERTIES

ARPANEL CONTROL

Blacha powlekana Advantica® L Control
wyprodukowana przez Tata Steel zastosowana 
w płytach  warstwowych ARPANEL CONTROL 
jest w pełni przetestowana i certyfikowana pod 
kątem bezpieczeństwa dla żywności,
nietoksyczności oraz obojętności chemicznej;

Płyty  warstwowe ARPANEL CONTROL to 
skuteczny sposób na stworzenie
pomieszczenia o kontrolowanej temperaturze,
a także  idealne rozwiązanie na podział zakładu 
produkcyjnego na strefy wysokiego i niskiego 
ryzyka;

Płyty warstwowe ARPANEL z okładziną food 
safe są odporne na środki czyszczące,
zazwyczaj stosowane w zakładach przetwórstwa
żywności. Ponadto, charakteryzują się
wyjątkową odpornością na korozję, chemiczne 
środki czystości oraz uszkodzenia fizyczne, tj. 
uderzenia i zadrapania;

Płyty warstwowe ARPANEL CONTROL są trwałe, 
wytrzymałe i solidne, nawet w miejscach
o dużym natężeniu ruchu;

Powłoka płyt warstwowych ARPANEL
CONTROL gwarantuje łatwość utrzymania 
czystości  w  celu zachowania sterylnych 
warunków, a  także minimalizuje ryzyko
skażenia powierzchni przez cząstki znajdujące 
się w powietrzu  dzięki właściwościom
antystatycznym, redukującym przyciąganie 
kurzu i zabrudzeń. Ponadto, jest odporna na 
agresywne metody czyszczenia stosowane
do dezynfekcji pomieszczeń środowiska
medycznego.



Gwarancja na blachę powlekaną Advantica® L Control płyt warstwowych ARPANEL CONTROL, wydawana jest na prośbę 

klienta i oferowana indywidualnie dla każdego projektu. Okres gwarancji obowiązuje nawet do 15 lat i zostaje określony

w oparciu o doświadczenie Tata Steel w zakresie eksploatacji okładziny w rzeczywistych warunkach. Gwarancja obejmuje 

tylko i wyłącznie obiekty zaprojektowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi dostępnymi na stronie internetowej

producenta blachy. Aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących przyznania gwarancji na indywidualny projekt, należy 

wypełnić wniosek o wydanie Gwarancji Advantica®  firmy Tata Steel.



Ze względu na specyfikację oraz rodzaj zastosowania płyt warstwowych ARPANEL CONTROL, okładziny 
wewnętrzne dostępne są w jednym wariancie kolorystycznym. Standardowymi kolorami blach 
powlekanych Advantica® L Control są kolory białe, które charakteryzują się lekkim wytłaczanym 
wzorem na swojej powierzchni.

Adamietz Sp. z o.o., producent płyt warstwowych ARPANEL CONTROL, nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne różnice między rzeczywistymi parametrami, a treścią niniejszego folderu.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek i zmian w treści niniejszego opracowania,
bez wcześniejszego uprzedzenia.

Zawartość niniejszego folderu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

Advantica jest znakiem towarowym Tata Steel UK Limited.
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