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Data på 0,4 mm CPL Laminat 

Styrke ved påvirkning af overflade. 
Kvalitets data ved
påvirkning (Overordnet
Specifikationer)  

Resultat Index  Standard  

Initial point IP  Brugsmodstands factor 
(IP+FP)/2  

Over lag  >=150  >=350  3  EN 438-2-2005  

Ingen over lag
(Ensfarvet og
hvid)  

>=150  >=350  3  EN 438-2:2005  

Styrke ved påvirkning – Faldende bold test 
Laminat –nominel
tykkelse (mm)  

Enhed Resultat Index  Standard  

0.40 to 0.80  Newton  >=15  2  EN 438-2:2005  

Styrke ved stress påvirkning med lille kugle test. 
Laminat –nominel
tykkelse (mm)  

Enhed  Resultat  Index Standard  

0.4 to 0.8  Newton  >=15  2  EN 438-2:2005  

Yderligere kvalitetsstandarder 

Kvalitets karakteristika  Enhed Resultat Standard  

Modstand mod tør varme karakter 4  EN 438-2:2005  

Modstand mod damp  karakter 4  EN 438-2:2005  

Modstand mod pletter,
gruppe 1 and 2  

karakter 5  EN 438-2:2005  

Modstand mod pletter,
gruppe 3  

karakter 4  EN 438-2:2005  

Lysægthed (Xenon arc
lamp)  

karakterskala  4-5  EN 438-2:2005  

Modstand mod cigaret
skodder  

karakter 3  EN 438-2:2005  

Hæve evne  -  24h max. 14% 
2h max. 4%  

DIN EN 317  

Bøje styrke N/mm2  >9.0  DIN EN 310  

Indvendig styrke  N/mm2  >0.2  DIN EN 319  

Fasthed Kg/m3  600-720  DIN EN 323  

Overflade soliditet N/mm2  >=1.0  DIN EN 311  

Tykkelse/format/tolerance 

Nominel
laminat
tykkelse(mm)  

Tykkelses
tolerance(mm)  

0,4  ± 0,08

0,5 to 0,8  ± 0,10  

INFO om Opbygningen af en laminatplade, uanset om det er  
Continuously Pressed Laminate (CPL), der presses uendeligt i en fortløbende valsepresse, der presses af løse ark i
en etagepresse. Yderst ligger på hver side af laminatet et melaminharpiksimprægneret dæk lag, og i midten et antal
fenolharpiksimprægnerede kernepapirer. Sluttykkelsen på laminatet bestemmes af antallet af kernepapirer i
konstruktionen. CPL laves oftest i 0,2-0,6 mm tykkelse, og bruges ofte til postformede emner, fordi opbygningen af
laminatet er mere velegnet til runde kanter. 
Overfladen på laminat testes i en såkaldt Brinell-test ved at lade en metalkugle rotere maskinelt på overfladen indtil
laminatets overflade er slidt igennem. Brinell-værdierne (Resistance to surface wear/abrasion) for CPL fremgår af de

vedlagte datablade. 
I tillæg testes laminaternes modstandsdygtighed mod punktpåvirkning (impact resistance) ved at lade en metalkugle

falde fra en vis højde.  
Som STANDARD er der hos NIC Denmark tale om 0,4 mm tykkelse. 

Efter vores opfattelse er 0,4 mm CPL på højde med 0,8 mm HPL, når det gælder anvendelse til vinduesbundstykker,

ikke det store slid. 


