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Płyty warstwowe COSMO

COSMO HPL Tech z rdzeniem TK 

do budowy ścian działowych

made by Weiss

Nieograniczone możliwości projektowe
Płyty warstwowe Weiss spełnią każde wymagania. Różnorodność dostęp-
nych warstw wierzchnich oraz materiałów rdzenia, jak również możliwość 
ich dowolnej kombinacji generują niezliczone możliwości kreatywnego 
projektowania gotowego elementu.

Wszystkie płyty warstwowe COSMO

Zastosowania
Przemysł motoryzacyjny / 

budowa naczep

Budowa maszyn / instalacji

Budowa kontenerów

Zastosowania przeciwpożarowe

Zabezpieczenia przeciwwłamaniowe 

/ przeciwprzełomowe

Oszczędność energii

fasadowe / okienne

drzwiowe / bramy 

Transport / przemysł  

morski

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG 
Hansastr. 2  
D-35708 Haiger

Tel.: +49 2773 / 815 - 0
Faks: +49 2773 / 815 - 300 
E-mail: se@weiss-chemie.de
www.weiss-chemie.de

Aluminiowe płyty warstwowe

Płyty lekkie

Foliowe okleiny dekoracyjne

Płyty warstwowe EPO/TWS

Płyty warstwowe szkło/aluminium

Płyty warstwowe HPL/PCW

Płyty ze sklejki

Samoklejące płyty warstwowe

Pianka COSMO



Materiały

COSMO Tech HPL
dwustronny HPL, rdzeń COSMO TK

   HPL 2,0 mm
COSMO TK150 24,0 mm
   HPL 2,0 mm
Grubość całkowita 28,0 mm

COSMO Tech HPL
dwustronny HPL, rdzeń COSMO TK

   HPL 2,0 mm
COSMO TK150 26,0 mm
   HPL 2,0 mm
Grubość całkowita 30,0 mm

Wytrzymałość na
wyrywanie śrub

ok. 380 N ok. 380 N

Wytrzymałość na 
ściskanie

2,6 N/mm² 2,6 N/mm²

Pochłanianie wody 
(przechowywanie w wodzie 
przez 24 h)

0 % 0 %

Zmiana wymiarów
(przechowywanie w wodzie 
przez 24 h)

0 % 0 %

Współczynnik  
przenikania ciepła U

1,30 W/(mK) 1,22 W/(mK)

Gramatura 9,8 kg/m² 10,1 kg/m²

Formaty
2800 x 1860 mm 
2800 x 2070 mm

2800 x 1860 mm 
2800 x 2070 mm

Dane techniczne

COSMO Tech HPL
dwustronny HPL, rdzeń COSMO TK
(TK = tworzywo termoplastyczne)

Innowacyjna pianka COSMO TK wykonana z poliestrów na-
daje się doskonale do budowy ścian działowych.

Główną zaletę pianki stanowi niepowtarzalne połączenie 

doskonałych właściwości materiałowych i obróbczych. Wy-
soka wytrzymałość strukturalna przy jednocześnie niewiel-
kim ciężarze oraz odporność na oddziaływanie wilgoci to 
najważniejsze kwestie, które sprawiają, że COSMO TK góruje 
nad tradycyjnymi rdzeniami. 

Dzięki swoim właściwościom termoplastycznym 
COSMO TK można łatwo kształtować pod wpływem ciepła.

Płyty warstwowe COSMO made by Weiss

Właściwości szczególne
• Doskonałe właściwości mechaniczne

• Niewielki ciężar

• Montaż wkrętów za pomocą powszechnie dostępnych   
  wkrętaków do drewna

• Montaż wkrętów bez nawiercania otworów

• Trwała odporność na działanie wilgoci

• Brak zjawiska pęcznienia – brak zmiany wymiarów    

• Wysoka wytrzymałość na ściskanie 

• Długa żywotność narzędzi obróbczych

• Ekologiczny materiał rdzenia (całkowicie biodegradowalny)

Przykłady zastosowań


