
MAKROLIFE® je vynikající polykarbonátová deska s koextrudovanou vysoce ochrannou UV absorbční vrstvou na obou 
stranách.V MAKROLIFE je vysoká rázová houževnatost polykarbonátu kombinovaná se zvláštní ochrannou proti UV 
záření a žloutnutí. Tím se stává vhodným k aplikacím, kde se v současnosti užívá sklo. Tento výrobek poskytuje úsporu 
50 % hmotnosti ve srovnání se sklem, má více než dvojnásobnou rázovou houževnatost než PETG a více než 10 krát 
vyšší rázovou houževnatost než PMMA s vysokou rázovou houževnatostí.V případě požáru se deska z MAKROLIFE 
roztaví a vznikne průchod, kterým teplo a splodiny hoření odchází z budovy. Nepřispívá k vzrůstu a šíření požáru.

Přednosti:
● zvláštní ochrana UV na obou stranách
● první PC – UV, který prošel testem B1 (Din 4102)
● vynikající rázová houževnatost
● lehčí ve srovnání se sklem
● dobrá klasifikace chování při požáru
● snadný sítotisk
● snadno se formuje do zakřivení
● skvělé tepelné tvarování
● použitelný v širokém rozsahu teplot

Příklady častého použití:
Obloukové klenby, střešní okna, široký rozsah využití v architektuře k prosvětlení, autobusové zastávky, ochrana 
vývěsek, světlíky, skleníky, přístřešky nad chodníky a sportovními prostory. MAKROLIFE je standardem pro použití na 
prodejní automaty, lampy, ve školkách, veřejných telefonních budkách, schodištích, zvukových stěnách a v  množství 
dalších aplikací.

Standardní rozměry desek:
2050 x 3050 mm - tloušťky: 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 - 12,0 mm
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MA KROLIFE® technické vlastnosti
Vlastnosti Jednotka Hodnota Norma
Fyzikální

Hustota g/cm2 1,20 ISO 1183

Propustn. světla (zdroj sv. D65, tl. 1mm) % 88 DIN 5036, T3

Index lomu 1,586 ISO 489

Absorbce vody za 24 h při 23 °C, 50% RH % 0,15

Mechanické

Mez pevnosti v tahu (k přetržení) N/mm2 63(70) ISO 527

Prodloužení při tahu (k přetržení) % 6(110) ISO 527

Modul pružnosti pro tah N/mm2 2300 ISO 527

Modul pružnosti pro ohyb N/mm2 2300 ISO 178

Charpy bezvrub. ráz. houževn. +23 °C kJ/m2 bez lomu ISO 179/2D

Charpy bezvrub. ráz. houževn. -40 °C kJ/m2 bez lomu ISO 179/2D

Izod vrub. ráz. houževnatost při +23 °C kJ/m2 65 ISO 180/1A

Izod vrub. ráz. houževnatost při  -30 °C kJ/m2 10 ISO 180/1A

Rockwell – tvrdost M70 ISO 2039-2

Tepelné

Lineární koef. tep. prodl. (23 - 80 °C) 10-4x K-1 0,7

Tepl. průh. při zatíž. HDT A (1,80N/mm2) °C 132 ISO 75

HDT B (0,45N/mm2) 142

VICAT – odolnost za tepla VST/B 120 °C 149 ISO 306

 VST/B 50 148

Měrné teplo, Cp KJ/kg, K 1,17

Tepelná vodivost W/m, K 0,21 DIN 52612

Hořlavost

Klasifikace hořlavosti dle UL94 třída HB 1,5 UL94

Elektrické

Měrný vnitřní odpor, suchý Ω x cm 1016 IEC 93

Povrchový odpor, suchý Ω 1015 IEC 93

Dielektrické napětí, suchý (1mm) kV/mm 30 IEC 243

Dielektrická konstanta, suchý, 50 Hz 3,0 IEC 250

1 MHz 2,9 IEC 250

Disipační činitel (tan ∂), suchý, 50 Hz 0,001 IEC 250

1 MHz 0,010

Zhora uvedené informace vycházejí ze zkušeností a jsou  předkládány v dobré víře. Je mnoho dalších faktorů, které ovlivňují vlastnosti těchto materiálů, 
proto nelze zde uvedené hodnoty garantovat.
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