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EQUITONE [linea] 
Termékadatlap 

EQUITONE-MIS-linea-hu-HU-202211 

1. A termék megjelenése 

Az EQUITONE [linea] egy nagy sűrűségű, keresztmetszetében színezett, bevonat nélküli szálcement panel. A 

panel őszinte, tiszta és természetes megjelenésű, természetes színváltozatokkal és árnyalatokkal. A panel 

természetes jellegzetességét a gyártási folyamat, valamint a világos vagy sötét zárványok kiemelhetik. 

 

A panel barázdált felülettel rendelkezik a tábla elülső oldalán. A bordák tetejének felületét hosszanti 

irányban finom szálcsiszolás jellemzi. A szálcementmagnak a barázdákban feltárt textúrája fokozza a panel 

3D-s felületi megjelenését. 

 

A panelek a hidrofobizálás eljárásának következtében víztaszítóak. 

 

2. A termék színe 

A szín a panel teljes keresztmetszetében egységes. A természetes színváltozatok, amelyeket a panel 

tájolása, a betekintési szög/a tekintés iránya, valamint a fény és a nedvesség hatása hangsúlyoz, erősítik a 

homlokzat természetes megjelenését. 

 

A színeltérések és a véletlenszerű árnyalatok az anyag természetes tulajdonságainak részét képezik. Minden 

egyes panel sajátos karakterrel rendelkezik. 

 

A színkülönbségek mérése egy egyszerűsített CIELAB színmodell szerint történik, amelynél csak a szín 

világosságának ΔL paraméterét vizsgálja. A megengedett színkülönbség száraz homlokzaton ΔL*= ± 2,5. 

 

Választható színek 

  
Megjegyzés: Az elérhető színek valósághű megjelenítése a dokumentumban nem lehetséges, ezért a végső 

színválasztást minták alapján kell meghozni. Kérjük, rendelje meg a mintákat a www.equitone.com 

weboldalon! 
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3. A termék összetétele 

Az EQUITONE [linea] panelek cementből, kvarchomokból, cellulózból, természetes kalcium-szilikátból, 

szervetlen színező pigmentekből, vízből és adalékanyagokból állnak. 

 

4. Gyártási mód 

Az EQUITONE [linea] egy Belgiumban (Európa) gyártott, nagy tömörségű, autoklávozott szálcement anyag.  

 
 

Az EQUITONE [linea] panelek a Hatschek-eljárással készülnek, ahol a főként cementből, homokból, 

cellulózból, pigmentekből és vízből álló alapanyagokat összekeverik folyékony cementpéppé.  

 

Ezt követően a cementpépet több forgó hengeres szitával ellátott kádba szivattyúzzák. A hengerek felső 

részén egy szállítószalag fut végig, ami minden hengerről felszed egy vékony rétegnyi szálcement-masszát, 

majd az így kialakult rétegek vákuumos víztelenítő eszközökön haladnak át, amik eltávolítják a víz nagy 

részét. A mozgó szalag ezt követően egy formázóhengerhez viszi a nedves anyagot, amelyre annyi egymást 

követő réteget tekernek fel, amennyi a kívánt vastagság eléréséhez szükséges. Ha az egymásra helyezett 

rétegek összessége elérte a kívánt vastagságot, akkor a hengerbe beépített automatikus vágókések 

aktiválódnak és a „nyers” panel rákerül egy szállítószalagra, aminek a végén a lapok egy rakásba kerülnek. 

Az egymásra rakott nedves lapokat acéllemezekkel választjuk el egymástól, majd bekerülnek a prés alá, ami 

nagy nyomás segítségével összepréseli a paneleket és kialakul a végső tömörségük. 

 

Ezt követi egy autoklávban végzett “gőz-fűtés”, ahol a panelek magas hőmérsékleten és nyomáson 

megszilárdulnak. A megfelelő szilárdság kialakulása után a panelek megkapják végső felületkezelésüket. A 

felületet mechanikusan megmunkálják, hogy barázdált felületet hozzanak létre. 

 

Ezt követően utolsó lépésként az EQUITONE [linea] paneleket hidrofóbizálják, így a felszín víztaszítóvá válik. 

A hátsó oldal nem hidrofóbizált. 
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5. Méretek és tűréshatárok 

Az EQUITONE [linea] lapok standard 10 mm-es vastagságban kaphatók. A panelek mindig szélezettek. 

 

Méretek 

Lap 8 mm (barázda) / 10 mm (bordák tetején) 

Névleges vastagság (statikai számításokhoz) 8 mm 

Teljes szélességű panelen található bordák száma 57 

Teljes szélességű panelen található barázdák száma 56 

   

Szélesség 

Szélezett 1220 mm 

  

Hossz 

Szélezett 2500 mm / 3050 mm 

  

Toleranciák1 (szélezett paneleknél) 

Vastagság a bordáknál ± 1 mm 

Vastagság a barázdákban -0.5 / +1.0 mm 

Szélesség ± 2 mm 

Hossz ± 2 mm 

Négyszögletesség ± 1.0 mm/m 

 

Súly m²-ként (névleges, környezeti) 

 16.8 kg/m² 

   

Súly laponként (raklap nélkül) 

2500 x 1220 mm (szélezett)  51.2 kg 

3050 x 1220 mm (szélezett) 62.5 kg 

    

Csomagolás 

Raklapon lévő lapok száma 30 

 

Hasznos felület raklaponként  

2500 x 1220 mm (szélezett)  91.5 m² 

3050 x 1220 mm (szélezett) 111.6 m² 

 

Szín tolerancia (CIELAB) 2 

ΔL*, fényerősség ± 2.5 
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vágott 
él 

A bordák méretei csupán tájékoztató jellegűek. Ezek névleges méretek, amelyek a gyártási toleranciától 

függnek. A bordák hosszanti irányúak a lapon.  

A [linea] panelek vágásakor a barázdák és bordák közepét kell referenciaként tartani. Amennyiben a vágás a 

bordára esik, a panel szélén legalább 4 mm-es bordát kell hagyni a borda sérülésének elkerülése érdekében. 

     
 
1 A szélezett panelek gyári toleranciái felülmúlják az EN12467 I. szintű mérettűrések követelményeit. 

 
2 A szín toleranciát csak a bordák tetején szabad mérni (a barázdákban nem) és csak száraz felületeken. 
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6. Anyagtulajdonságok 

Az EQUITONE [linea] homlokzati panelek megfelelnek az EN 12467:2012+A1:2018 „ Szálerősítésű cement 

burkolóelemek. Termékkövetelmények és vizsgálati módszerek” szabvány követelményeinek. Az alábbi 

eredményeket a szabványban meghatározottak szerint mutatjuk be.  

 

Osztályozás 

Termék típusa EN12467 NT  

Tartóssági osztály EN12467 Kategória: A  

Szilárdsági osztály EN12467 Osztály: 5  

Szélezett lapokra vonatkozó mérettűrések EN12467 I. szint  

     

Fizikai előírások és jellemzők 

Átlagos sűrűség száraz EN12467 1630 kg/m³ 

Nedvességmozgás 30-90 % EN12467 <0.08 % 

Átlagos hajlítószilárdság - merőleges1  környezeti EN12467 32.0 MPa 

Átlagos hajlítószilárdság - párhuzamos2  környezeti EN12467 22.0 MPa 

Átlagos hajlítószilárdság nedves EN12467 ≥24.0 MPa 

Rugalmassági modulus  környezeti EN12467 14,000 MPa 

Vízzáróság   EN12467 Megfelelt 

     

Tartóssággal kapcsolatos vizsgálatok 

Fagyasztás-olvasztás vizsgálat „A” kategóriájú 

panel esetén 
EN12467 Megfelelt  

Hő-eső vizsgálat „A” kategóriájú panel esetén EN12467 Megfelelt  

Meleg víz vizsgálat EN12467 Megfelelt  

Nedvesítés-szárítás vizsgálat EN12467 Megfelelt  

     

Tűz és biztonság 

Tűzvédelmi besorolás  EN13501-1 A2-s1,d0  

     

Egyéb jellemzők 

Hőmozgás α - 0.01 mm/mK 

Hővezetési tényező λ ASTM C518 0.39 W/mK 

Nedvességtartalom 20°C,  

65% páratartalomnál 
 - 6 M.-% 

Poisson-tényező  - 0.2 - 

 

Megjegyzés a mértékegységekhez: 1 K (fok Kelvin) = 1°C, 1 MPa (Mega Pascal) = 1 N/mm², M.-% = tömeg 

százalék 

  

1Hajlítószilárdság - 

merőleges, a teher 

merőleges a gyártási 

irányra (hosszirányú)  

2Hajlítószilárdság  - 

párhuzamos, a teher 

párhuzamos a 

gyártási irányra 

(hosszirányú) 
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7. Előnyök 

Az EQUITONE [linea] szálcement panelek az alkalmazási irányelvek betartása mellett más anyagokhoz képest 

az alábbi kiváló tulajdonságokkal rendelkeznek: 

 

• Újrahasznosítható a Környezetvédelmi Terméknyilatkozat (EPD) értelmében 

• Várható átlagos referencia élettartam 50 év (EPD alapján) 

• Tűzbiztos (nem gyúlékony, nem éghető) 

• Javítja a homlokzat hangszigetelését 

• UV-ellenálló 

• Ellenáll a szélsőséges hőmérsékleteknek 

• Időjárásálló 

• Számos élő szervezettel szemben ellenálló (gombák, baktériumok, rovarok, kártevők stb.) 

• Számos vegyszernek ellenáll 

• Erős és szilárd panel 

• Jégeső tesztre bevizsgálva 

• Ideálisan kombinálható azonos színű [tectiva] és [lunara]-val  

• Az egyedülálló 3D dizájn a természetes fénnyel játszva lenyűgöző vizuális effektusokat eredményez 

 

Anyagmegmunkálás: 

• Az anyagot könnyedén lehet fúrni, vágni és rögzíteni a megfelelő eszközökkel  

• A vágott éleket nem szükséges impregnálni 

 

 

8. Alkalmazási terület 

Az EQUITONE [linea] számos átszellőztetett alkalmazásban használható, többek között (a teljesség igénye 

nélkül): 

• Átszellőztetett homlokzatok vagy szerelt burkolat 

• Ablak- és ajtónyílások  

• Külső mennyezet: dekoratív mennyezetburkolat 

• Álmennyezet és eresz  

• Belső fal- és mennyezetburkolatok (a helyi előírásoknak megfelelően) 

A fenti alkalmazásokra vonatkozó korlátozásokért olvassa el a konkrét alkalmazási irányelveket! 

 

A paneleket az Etex saját vagy ajánlott rögzítési megoldásaival lehet látható vagy rejtett módon rögzíteni. 

 

Az EQUITONE [linea] nem használható a következő alkalmazásokban (a teljesség igénye nélkül): beltéri 

alkalmazások, amelyek közvetlen nedvességnek vannak kitéve, pl. vizes helyiségek, hóval vagy jéggel 

közvetlenül érintkező területek, 80°C-ot meghaladó hosszú távú hőmérsékletnek kitett területek és tető 

alkalmazások. 

 

 

9. Egészségügyi és biztonsági szempontok 

A panelek mechanikus megmunkálása során por szabadulhat fel, amely irritálhatja a légutakat és a szemet. A 

munkakörülményektől függően megfelelő gépeket kell biztosítani porelszívással és/vagy szellőztetéssel. A 

finom (belélegezhető méretű) kvarctartalmú por belélegzése, különösen nagy koncentrációban vagy hosszabb 

ideig, tüdőbetegséghez és a tüdőrák kockázatának növekedéséhez vezethet. További információkért 

látogasson el a www.equitone.com oldalra a legfrissebb biztonsági adatlapért! 
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10. Karbantartás és tisztítás 

További információkat a vonatkozó "EQUITONE tisztítási információk" című dokumentumban talál. 

 

 

11. Tanúsítványok 

 
A gyártó a 305/2011 európai rendelet (CPR) keretein belül bemutathatja a termék teljesítménynyilatkozatát 

(DOP), amely megerősíti, hogy a termék rendelkezik CE-jelöléssel. A CE jelölés garantálja, hogy a termék 

megfelel a harmonizált európai szabvány által meghatározott és a termékre vonatkozó alapvető 

követelményeknek. 

A Teljesítménynyilatkozat a CPR-nek megfelelően kerül bemutatásra, és megtalálható a www.equitone.com 

oldalon. 

 

A telephely rendelkezik az alábbi ISO tanúsítványok legújabb verzióival: 

• ISO 9001 Minőségirányítási rendszer 

• ISO 14001 Környezetirányítási rendszer 

• ISO 45001 Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer 

 

Az EQUITONE [linea] lapok rendelkeznek az ISO 14025 vagy EN 15804 szerinti környezetvédelmi 

terméknyilatkozattal. Az életciklus-elemzés magában foglalja a nyersanyag- és energiatermelést, a tényleges 

gyártási fázist és a szálcement panelek felhasználási szakaszát. További információ az Fenntarthatósági 

adatlapon található. 

 

 

12. Információ 

Kapcsolati adatainkat további információkkal és műszaki dokumentumokkal együtt megtalálja 

weboldalunkon: www.equitone.com 

 

 

 

Jogi nyilatkozat 
A jelen dokumentum kiadásakor a benne található információk helytállóak. Folyamatos anyag- és rendszerfejlesztési 
programunkból kifolyólag azonban fenntartjuk a dokumentumban található információk előzetes értesítés nélküli módosításának 
vagy megváltoztatásának jogát. Kérjük, ellenőrizze a www.equitone.com weboldalon, hogy a birtokában lévő dokumentum a 
legfrissebb változat-e. A dokumentumban található ábrák és csomóponti részletek nem méretarányosak, kizárólag tájékoztató 
és szemléltető jellegűek, és nem használhatók fel kivitelezési rajzokként. A jelen dokumentumot jóhiszeműen bocsátjuk 
rendelkezésre, és nem vállalunk felelősséget a használatából fakadó veszteségekért vagy károkért. A jelen dokumentumot 
nemzetközi szerzői jogok védik. A dokumentum vagy annak bármely részének előzetes írásbeli engedély nélküli sokszorosítása 
vagy terjesztése szigorúan tilos. Az EQUITONE név és logók az Etex NV vagy annak kapcsolt vállalkozásainak védjegyei. 
Illetéktelen használatuk szigorúan tilos, és védjegyjogot sérthet. 
 


