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KoskiLaser
Transparent

Melamiinifilmillä pinnoitettu stanssilevy
KoskiLaser Transparent on sileäpintaista suomalaista koivuvaneria, joka on
erikoisliimattu laserleikkaukseen soveltuvaksi. Levyn molemmat puolet on pinnoitettu käyttöä kestävällä läpinäkyvällä melamiinikalvolla, joka minimoi levyn
kosteuden muutokset ja helpottaa puhtaana pitoa.
KoskiLaser Transparent on ihanteellinen materiaali vaativiin stansseihin. Vahva
ja tasalaatuinen koivuvaneri soveltuu hyvin laserleikkaukseen. Oikein säilytettynä monikerroksinen viilurakenne auttaa levyjä pysymään suorana.
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KoskiLaser Transparent –levyä saa myös pinnoittamattomana.
KoskiLaser Transparent käyttökohteita ovat: laserleikkaus, stanssilevyt.

Sileä puolikiiltävä pinta
Hygieeninen ja helposti
puhdistettava pinta
Hajuton ja mauton
Alhainen veden läpäisevyys

EASY
MACHINING

EASY TO USE

KoskiLaser
Transparent
Tekniset tiedot
Perusvaneri

Koskisen suomalainen koivuvaneri

Liimaus

Täyttää seuraavat normit: EN314-2 / luokka 1 sisäisten
olosuhteiden mukaan.
Formaldehydin osalta liimaus täyttää luokan E1 (EN 13986)

Pinnoite

120 g/m2 sileä, läpinäkyvä, puolikiiltävä melamiini molemmin puolin levyä, saatavissa
myös pinnoittamattomana - KoskiLaser

Paksuudet

9, 12, 15, 18, 21 ja 24 mm
Sopimuksen mukaan muita paksuuksia.

Levykoot

1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm
1500/1525 x 3000/3050 mm
Muut koot tilauksesta 1900 x 4000 mm saakka.

Tiheys

Koivu noin 700 kg/m3

Reunasuojaus

käsittelemätön, levyt voidaan suojata akryylimaalilla kosteutta vastaan pyynnöstä.

Kulutuksen kesto Taberarvo 300 R (EN 438-2)
Veden
imeytyminen

<50 g/m2 pinnan läpi 7 päivän aikana.

Lisätiedot
Ympäristö

Lisätiedot

Käytämämme raaka-aine, puu on ekologinen ja uusiutuva materi-

Puu on elävä materiaali ja jokainen levy on uniikki. Sen vuoksi

aali, joka sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan. Koskisen vanerituotteet

valokuva tai näytekappale ei kuvaa kaikkia levyjä kattavasti muun

on valmistettu Suomessa tiukkojen, kestävää kehitystä tukevien

muassa värin, syiden, oksien yms. suhteen. Huomaa, että pienet

säädösten mukaan. Koskisen on edelläkävijä ympäristöasioissa

sävyerot levyjen välillä ovat mahdollisia.

suomalaisessa metsäteollisuudessa. Puunhankintaketjumme on

Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuiten-

aina tarkasti tiedossa. Suomalaiset metsät ovat suurimmaksi osaksi

kin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

yksityisomisteisia, ja niiden omistajat ovat hyvin sitoutuneita pitkä-

Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät

aikaiseen ja kestävään metsänhoitoon. Suomalaiset metsät kasva-

virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on

vat vuosittain enemmän kuin niistä hakataan puuta. Tämä takaa

viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta

ympäristöä arvostavan kestävän kehityksen mukaisen raaka-aineen.

käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.
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