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PIOMBO
HM 04

VISONE

Piombo este un material cu suprafața mată, destinat atât 

industriei de mobilă cât și designului interior.

Suprafața este acoperită cu o rășină acrilică inovativă și tratată 

cu un fascicol de electroni (Electron Beam Curing).

Ca urmare, Piombo reflectă foarte puțină lumină, adică devine 

mat și în același timp obține caracteristicile anti-amprentă, 

rezistență la zgâriere și finețea la atingere.

Este disponibil sub formă de panouri melaminate, HPL și 

canturi, ceea ce oferă posibilitatea de utilizare în domeniul 

mobilei și interioarelor, atât ca suprafețe verticale cât și 

orizontale.

PANOU MELAMINAT

Miez: MDF
Grosime: 19 mm (12 mm sau 22 mm la cerere)

Format: 3050 x 1300 mm
Spate: melamină cu textură Seta

HCL MDF PIOMBO HM04 Visone 3050x1300x19mm

PANOURI MELAMINATE



02FIȘĂ TEHNICĂ

          T   00 40 262 214 740    @   cressent@cressent.ro   w   www.cressent.ro     

                                                                                                

FiȘĂ TEHNICĂ CU CARACTERISTICILE SUPRAFEȚEI

PAL MELAMINAT  
CU SUPRAFAȚĂ MATĂ 

CARACTERISTICI TEHNICE *

REZISTENȚA LA ABRAZIUNE EN 14323  Clasa 3A  IP     150  

REZISTENȚA LA ABUR EN 14323 > Nivel  4 

REZISTENȚA LA ZGÂRIERE  EN 14323  Nivel 3     > 4N 

REZISTENȚA LA PETE  EN 14323 Grupa 1 & 2, clasa  4 >

REZISTENȚA LA DECOLORARE  EN 14323 > 4 pe scala grey  

REZISTENȚA LA MICROFISURI   EN 16904  > MSR-B2  

REZISTENȚA LA CĂLDURĂ USCATĂ   EN 12722 Clasa B 

TENDINȚA DE REȚINERE A MURDĂRIEI    UNI 9300 Nivel  > 4 

EMISIE DE FORMALDEHIDĂ  EN 12460-3   < 3,5 mg/hm 2

* Valorile menționate se referă la produsele standard. În cazul produselor non-standard, rugăm contactați 

departamentul de vânzări.

CURĂȚIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Panourile Piombo sunt livrate cu folie de protecție, care se îndepărtează după asamblare.

Suprafața materialului este cea mai rezistentă suprafață din industria mobilei. Pentru curățirea lor se 

folosesc detergenți pentru uz casnic. Se recomandă evitarea produselor care se pulverizează direct pe 

suprafață, pentru că acestea pot lăsa urme sau pete. Este de preferat ca detergenții sa fie aplicați pe o 

cârpă moale și ușor umedă. După curățire, suprafața se limpezește cu apă. Evitați produsele abrazive, 

înălbitorii, cele care conțin cloruri sau acizi.

 

GRAD DE LUCIU 60° ISO2813 < 3

>

>

STOCARE ȘI MANIPULARE

Panourile Piombo trebuie stocate într-un spațiu uscat și ventilat (umiditatea relativă a aerului 35% - 65%).

Nu le depozitați împreună cu substanțe inflamabile. Dacă sunt expuse direct la soare, panourile se pot

deteriora. Stiva de panouri trebuie așezată corect pentru a asigura stabilitatea. Pentru a preveni curbarea 

panourilor sau igrasia, stocați panourile pe paleți cu spațiu corespunzător între ei. La manipulare folosiți 

mănuși de protecție. Prelucrarea trebuie făcută pe mașini care au sistem de aspirație corespunzător.
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