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OBSZARY ZASTOSOWANIA

MULTICLEAR™ jest to gama  wysokiej jakoœci ekstrudowanych p³yt z poliwêglanu komorowego. P³yta komorowa ma lepsza 

wytrzyma³oœæ na uderzenia ni¿ p³yta szklana odpowiednio o 1  grubsza.

P³yta MULTICLEAR™ ma odpornoœæ na uderzenia 4 razy wiêksz¹ ni¿ p³yta PCV i 10 razy wiêksz¹ ni¿ PMMA.

Cech¹ p³yty MULTICLEAR™ jest równomierna jednostronna ochrona UV, zapewniaj¹ca równie¿ odpornoœæ przed 

zniszczeniem spowodowanym promieniowaniem s³onecznym. Produkt ten posiada 10 lat gwarancji na wypadek utraty koloru, 

uszczerbku odpornoœci na uderzenia lub straty odpornoœci na warunki pogodowe.

P³yty MULTICLEAR™ posiadaj¹ce gruboœæ powy¿ej 8 mm maj¹ dwustronn¹  ochronê UV, która umo¿liwia wygodê obs³ugi, 

magazynowania oraz instalacji. Je¿eli Klient nie wymaga tej podwójnej ochrony, produkowana jest p³yta standardowa z 

jednostronn¹ ochrona UV. P³yta MULTICLEAR™ tworzona jest z jednolitej warstwy UV, st¹d jej wielka ochrona przeciwko utracie 

koloru  oraz uszczerbkach mechanicznych.

W razie po¿aru p³yta MULTICLEAR™ topnieje, tworzy siê w niej otwór, który pozwala na ujœcie dymu i ognia z p³on¹cego 

budynku ( pomieszczenia), co jednoczeœnie redukuje dalsze rozprzestrzenianie siê po¿aru.

P³yta MULTICLEAR™ jest dobrym izolatorem ciep³a i ha³asu. Poliwêgalny maja równie¿ odpornoœæ na dzia³anie czynników 

chemicznych i mog¹ byæ u¿ywane  w warunkach ekstremalnych.

Gama P³yt MULTICLEAR™ STRONG, jest specjalnie wzmocniona, bardziej sztywna, ale przy jej produkcji nie zmieniaj¹ siê 

koszty i u¿ywa siê do jej instalacji mniejszej iloœci podpór  aby p³yty mia³y wiêksza przepuszczalnoœæ œwiat³a. Kolor mleczny jest 

wytwarzany przy u¿yciu dyfuzyjnych dodatków, które oferuj¹ jednolit¹ œwiec¹c¹ powierzchniê.

Serwis zawiera ciêcie automatycznym no¿em p³yt na formatki.

MULTICLEAR™ jest odpowiednim produktem dla ró¿nych zastosowañ. Mo¿na go wykorzystywaæ np.

Przemys³ budowniczy: dekarstwo, œciany, cieplarnie, kopu³y, wiaty, bramy, kominy, kryte baseny, sufity podwieszane, 

szklane domy, pokoje s³oneczne, dachy centrów handlowych, stacje kolejowe i stacje metra, dachy stadionów, przegrody...

Oœwietlenie i pakowanie: lampy optyczne, neony, os³ony ekranów, os³ony dla delikatnych przedmiotów...

Reklama: znaki œwietlne, logo firm i bilbordy...

Rolnictwo: szklarnie, budynki gospodarcze...
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ASORTYMENT WYROBÓW MULTICLEAR™

4

6

6

8

10

Szerokoœæ (mm)

2100 1250 1200

Kolory standardowe

Mleczny Br¹zowy

Krok
mm

Wspó³czynnik K
2W/m K UV

TM  MULTICLEAR BOX 2 Wall

6

6

10

10

10

800

1300

1300

1500

1700

3,9

3,5

3,5

3,2

3,0

980
PRODUKT

TM  MULTICLEAR BOX 3 Wall
16 20 2700 2,3 1(2)

10

16

20

25

TM  MULTICLEAR STRONG

10

10

10

10

1700

2700

3000

3400

1(2)

1(2)

1(2)

1(2)

TM  MULTICLEAR LIGHT

32 20 3600 1,2 1(2)

TM  MULTICLEAR BOX 2 Wall 
6 mm krok pomiêdzy komorami

TM  MULTICLEAR BOX 2 Wall 
10 mm krok pomiêdzy komorami
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Gruboœæ
mm

Waga
2g/m



W³aœciwoœci fizyczne

Gêstoœæ

Przepuszczalnoœæ œwiat³a (Œwiat³o D65, gruboœæ 1 mm)

Refrakcyjny indeks

Absorpcja wilgoci po 24 godzinach, 23°C, 50% RH

W³aœciwoœci mechaniczne

Modu³ sprê¿ystoœci przy rozci¹ganiu 

Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie

Modu³ giêtkoœci

Modu³ elastycznoœci 

Odpornoœæ na uderzenie cia³em twardym przy energii

uderzenia 6 Nm w temp. +20C

Odpornoœæ na uderzenie cia³em twardym przy energii

uderzenia 6 Nm w temp. -20 C

Twardoœæ Rockwella 

W³aœciwoœci cieplne

Linearny wspó³czynnik rozszerzalnoœci cieplnej  (23-80C) 

Temperatura miêkniêcia wed³ug Vicata VST/B 120

Przewodnictwo cieplne

W³aœciwoœci ogniowe ( po¿arowe) 

Klasyfikacja ogniowa przy 1,5 mm

W£AŒCIWOŒCI WARTOŒÆ / KLASA JEDNOSTKA STANDARDa)

3g/cm ISO 1183

DIN 5036, T.3

1,2

88

0,15

63 (70)

6 (110)

2300

2300

Brak pêkniêæ

Brak pêkniêæ

M70

ISO 527

ISO 527

ISO 527

ISO 178

ISO 179/2D

ISO 179/2D

ISO 2039-2

2N/mm

%

2N/mm

2N/mm

2kJ/m

2kJ/m

0,70

149

HB

0,21

-4 -110 K

°C

°C

W/m. K

ISO 306

UL 74

DIN 52612

a) Przedstawione w³aœciwoœci s¹ typowe dla cech p³yt poliwêglanowych. Arla Plast nie produkuje materia³ów, które w ¿aden szczególny 

sposób nie bêd¹ dostosowane do podanych w tabeli w³aœciwoœci p³yt.

b) WskaŸniki te nie odzwierciedlaj¹ niebezpieczeñstw jakie mog¹ wyst¹piæ przy u¿ywaniu materia³ów nie spe³niaj¹cych warunków 

bezpieczeñstwa ogniowego.

Powy¿sze informacje s¹ sprawdzone i oparte na praktycznych doœwiadczeniach.  Produkty u¿ywane niezgodnie z naszymi zaleceniami 

nie podlegaj¹ gwarancji . 1/09/2007
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%

%

1,586 ISO 489

b)

TYPOWE W£AŒCIWOŒCI P£YT POLIWÊGLANOWYCH



10

16

20

25

1700

2700

3000

3400

64

60

56

45

44

30

25

22

35

25

23

20

TM  MULTICLEAR STRONG

TM  MULTICLEAR BOX 3 Wall

Rodzaj Gruboœæ
mm

Waga
2g/m

Przepuszczalnoœæ œwiat³a (%)

Bezbarwny Mleczny Br¹zowy

4

6

8

10

16

800

1300

1500

1700

2700

84

82

80

80

70

60

60

58

60

50

50

49

70 30 25

TM  MULTICLEAR BOX 2 Wall

TM  MULTICLEAR LIGHT

32 3600 43 15 20
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10

16

20

25

1700

2700

3000

3400

2,5

2,0

1,8

1,6

TM  MULTICLEAR STRONG

Izolacja cieplna
2W/m . K

4

6

8

10

800

1300

1500

1700

3,9

3,5

3,2

3,0

TM  MULTICLEAR BOX 2 Wall

TM  MULTICLEAR BOX 3 Wall

16 2700

TM  MULTICLEAR LIGHT

32 3600 1,2
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Gruboœæ
mm

Waga
2g/m

IZOLACJA CIEPLNA

Rodzaj



10

16

20

25

1700

2700

3000

3400

18

19

19

19

TM  MULTICLEAR STRONG

Izolacja dŸwiêkowa

dB

4

6

8

10

800

1300

1500

1700 18

TM  MULTICLEAR BOX 2 Wall

TM  MULTICLEAR BOX 3 Wall

16 2700

TM  MULTICLEAR LIGHT

32 3600 19

18
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Gruboœæ
mm

Waga
2g/m

IZOLACJA D�WIÊKOWA

Rodzaj



4| PROMIEÑ GIÊCIA
Minimalny promieñ, jaki mo¿e powstaæ przy giêciu p³yty 

MULTICLEAR™ na zimno wynosi:

W przypadku wyraŸnego zaokr¹glenia  promieñ giêcia 

nale¿y wyliczyæ z poni¿szego wzoru:

Gdzie

5| Rozszerzalnoœæ cieplna
Bardzo wa¿nym czynnikiem wp³ywaj¹cym na monta¿ p³yty 

MULTICLEAR™ jest rozszerzalnoœæ cieplna. Poliwêglan ma 

wiêkszy wspó³czynnik rozszerzalnoœci cieplnej ni¿ naturalne 

produkty budowlane. W zwi¹zku z tym powinno siê 

zostawiaæ wystarczaj¹c¹ iloœæ miejsca przy monta¿u w 

profile tak aby p³yt mog³a „pracowaæ” pod wp³ywem 

zmieniaj¹cej siê temperatury. Równie¿ nale¿y zwróciæ 

uwagê w czasie wiercenia otworów w p³ycie w celu jej 

zamontowania. Otwory powinny byæ trochê wiêksze od 

wymaganej œrednicy w celu unikniêcia pêkniêæ i zbyt du¿ego 

naprê¿enia p³yty. 

Wspó³czynnik rozszerzalnoœci cieplnej dla p³yt MULTICLEAR™:

zatem wzór na rozszerzalnoœæ ciepln¹ jest:

P³yty MULTICLEAR™  w wiêkszoœci zastosowañ dachowych 

powinny byæ stosowane na p³asko z minimalnym 

pochyleniem 5 stopni lub w ugiêciu. Przy stosowaniu giêtych 

powierzchni nale¿y pamiêtaæ o naprê¿eniu p³yty tak aby nie 

by³o ono zbyt du¿e. Mo¿e to bowiem spowodowaæ 

zniszczenie p³yty poprzez popêkanie powierzchni. Zbyt 

du¿e naprê¿enie p³yty mo¿e równie¿ spowodowaæ 

uszkodzenie warstwy anty UV na p³ycie.

1| Sposób obróbki
Obróbka p³yt komorowych z poliwêglanu mo¿e odbywaæ siê 

przez pi³owanie, wiercenie oraz ciêcie. Do pi³owania mog¹ 

byæ u¿yte pi³y tarczowe, taœmowe lub rêczne kab³¹kowe. 

Bezpoœrednio po przeciêciu, kana³y nale¿y zabezpieczyæ 

przed wnikniêciem py³u i kurzu. Po przeciêciu, krawêdzie p³yt 

powinny byæ wolne od drzazg i naciêæ. Œrednica wierconego 

otworu powinna byæ nieco wiêksza od elementu ³¹cz¹cego, 

wchodz¹cego w otwór (œruba, bolec) W przypadku 

wiercenia wiêkszych otworów najpierw nale¿y wywierciæ 

otwór ma³y, po czym nale¿y go owiêkszyæ.

2| Pakowanie, transport, sk³adowanie
P³yty MULTICLEAR™ powinny byæ sk³adowane ostro¿nie tak 

aby unikn¹æ zniszczeñ i zadrapañ na powierzchni materia³u. 

Przenoszenie i za³adunek p³yt musi odbywaæ siê na paletach 

drewnianych. Folia zabezpieczaj¹ca ochrania powierzchniê 

przed zarysowaniami i powinna byæ zdejmowana dopiero 

po instalacji.

Trzeba pamiêtaæ aby nie chodziæ po p³ytach aby nie uleg³y 

one zniszczeniu.

3| Opis systemu wraz z zakresem stosowania.
P³yty komorowe poliwêglanu MULTICLEAR™, przeznaczone 

s¹ do wykonywania zewnêtrznych i wewnêtrznych przegród 

budowlanych.

P³yty MULTICLEAR™ mog¹ byæ stosowane jako przegrody 

œcienne lub dachowe, nachylone pod k¹tem nie mniejszym 

ni¿ 15 stopni w stosunku do linii poziomej. 

Dopuszcza lne ug iêcie  p ³y t  p rzy  obci¹¿en iu  

charakterystycznym równe jest najmniejszej wartoœci spoœród 

: 1/50 rozstawu podpór mierzonego wzd³u¿ komór, 1/20 

szerokoœci p³yty lub 50 mm.

P³yty komorowe MULTICLEAR™ mog¹ byæ stosowane do 

wykonywania przegród ³ukowych. Minimalne promienie 

giêcia p³yt wynosz¹ : 150 x gruboœæ p³yty.

R = promieñ

c = ciêciwa otworu

f  = komora lub wysokoœæ wygiêcia

R =
2 2(c/2)  + f

2f

R= 150 x gruboœæ p³yty

 = 0.065 mm/m. °C

L  =    x L x    T

= total thermal expansion of the sheet

= thermal expansion coefficient

= length of the sheet

= temperature difference in °C

L  

L 

T
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W celu prawid³owego monta¿u p³yt MULTICLEAR™ w profilach powinno siê postêpowaæ zgodnie z rysunkiem 

poni¿ej.

6| Prawid³owy monta¿ profili

RIGHT WRONG

RIGHT WRONG

RIGHT WRONG

P³yta powinna byæ zamontowana tak aby pozosta³o miejsce w profilu na rozszerzalnoœæ ciepln¹ materia³u. 

Nale¿y zwróciæ równie¿ uwagê na to ¿eby p³yta wystarczaj¹c¹ g³êboko by³a zamocowana w profilu. Zbyt p³ytki 

monta¿ mo¿e spowodowaæ wysuniêcie siê p³yty z profilu. Minimalna g³êbokoœæ wsuniêtej p³yty w profil wynosi 

20 mm. 

Nie mo¿na tak¿e montowaæ p³yt z otwartymi bokami, poniewa¿ mo¿e byæ to powodem os³abienia konstrukcji i 

wysuniêcia siê materia³u z profila.
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8| Obci¹¿enie wiatrem lub œniegiem.
Na p³yty MULTICLEAR™ odzia³ywuje œnieg i wiatr. Mog¹ siê 

one wyginaæ pod wp³ywem silnego wiatru dlatego wszystko 

powinno byæ tak przygotowane aby p³yty nie wysune³y siê z 

profile. Mechaniczna deformacja p³yty jest zwi¹zana z jej 

typem, gruboœci¹, rodzajem podpory po d³ugoœci i 

szerokoœci oraz warunkami klimatycznymi na miejscu 

monta¿u.

W wiêkszoœci przypadków dopuszczalne obci¹¿enie 

wiatrem i œniegiem jest nakazane przez przepisy budowlane 

w miejscu powstawaniu budynku. Wa¿ne jest aby przepisy 

budowlane by³y œciœle stosowane w czasie instalowania p³yt 

MULTICLEAR™.

Tylko jako wskazanie kalkulacji obci¹¿enia, nastêpuj¹ca 

formu³a mo¿e byæ u¿yta:

Podpory z 2 stron po d³ugoœci

Podpory z 4 stron

Podpory z 4 stron w formie giêtej

7| Zabezpieczenie komór p³yt MULTICLEAR™ 

taœm¹.

Przed zamontowaniem p³yt w profile powinno siê zabezpieczyæ 

wewnêtrzne kana³y przed zanieczyszczeniem. Dlatego komory 

powinny byæ zamkniête taœm¹ samoprzylepn¹.

Taœma zabezpiecza przed dostaniem siê wody i kurzu do komór.

Wa¿ne jest jednak aby powietrze mog³o spokojnie penetrowaæ 

komory w celu ich wietrzenia. Brak bowiem wietrzenia komór 

mo¿e spowodowaæ ich zaparowanie. W tym celu montuje siê 

specjalny rodzaj taœmy z mikro otworami, które powoduj¹ 

wychodzenie wilgoci z komór przy jednoczesnym zatrzymaniu 

kurzu na zewn¹trz.

Taœma para przepuszczalna powinna byæ stosowana przy dolnej 

montowanej krawêdzi p³yty, zaœ taœma pe³na przy górnej 

krawêdzi p³yty.

Taœmê para przepuszczaln¹ stosuje siê równie¿ przy 

aplikacjach giêtych.

2q = 0.625 x V

2q = nacisk wiatru lub obci¹¿enie  (N/m )

V = prêdkoœæ wiatru (m./s)
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Taœma paroprzepuszczalna

Taœma pe³na

Taœma paroprzepuszczalna
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