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1 Kuinka Bencore-paneelit valmistetaan? 
 

Kenno, kaupalliselta nimeltään Birdwing®, valmistetaan lämpömuovauskoneella, joka muokkaa raaka-
aineen kolmiulotteiseksi solukoksi, jossa solun halkaisija on noin 19 mm. Solujen raaka-aine voi olla kirkasta 
tai värillistä (rajoitettu määrä värejä). Materiaalin pitää olla oikealla tavalla lämpömuovautuvaa. Kennon 
materiaali voi olla polykarbonaatti (kirkas, valkoinen tai musta), PETG (kirkas), SAN (kirkas) tai HIPS 
(iskunkestävä polystyreeni, harmaa tai valkoinen). 

Polykarbonaatti ja HIPS voivat olla uutta tai kierrätettyä materiaalia. Ytimen päälle voidaan liimata levyt 
molemmin puolin, materiaalina PETG, kirkas polykarbonaatti, kirkas, värillinen tai  satiinipintainen eli matta 
PMMA(akryyli), HPL, alumiini, teräs, puu ja lopulta myös muita materiaaleja, jotka Bencore on hyväksynyt 
kennolevylle sopiviksi. 

2 Mikä on Starlight ® paneeli? 
 

Starlight® komposiitti on kerrosrakenteinen levy, ”voileipä”, joka on tehty liimaamalla kaksi läpikuultavaa 
levyä Birdwing ® -ytimen päälle (katso kohta 1). Levyjen liimaamiseksi Bencore käyttää automaattista 
kuumaliimakonetta. 

Joskus pelkkää Birdwing® kennoa voi käyttää, kuten tuotetasoissa, katoissa tai muissa erityistapauksissa. 
Kenno voidaan tehdä polykarbonaatista, SANista tai PETG:stä. Pintalevyt voivat olla PETG:tä, 
polykarbonaattia tai akryylia, kirkkaana, värillisenä tai satiinipintaisena (matta). 

3 Kuinka Aluben, Easy Wall ja Glassben paneeleja käytetään? 
 

Tuotteita käytetään lähinnä rakennusteollisuudessa ja valmistavassa teollisuudessa erityisesti lattioina, 
kattoina ja väliseininä. Muuta käyttöä niille on veneen ja laivanrakennuksessa sekä kuljetusteollisuudessa 
(asuntoautot, -vaunut ja rekat). Kenno on yleensä regeneroitua HIPSiä tai joissain tapauksissa 
polykarbonaattia. Standardimitat ovat 1850x3050 mm. Kenno voidaan pinnoittaa alumiinilla, HPL:llä, puulla, 
vanerilla, marmorilla tai muulla kivellä (esim. onyksi). 

4 Ovatko hinnaston mitat raakamittoja vai nettomittoja? 
 

Hinnaston mitat ovat raakamittoja, sillä paneelit eivät ole täysin suorakaiteen muotoisia. sahaustoleranssit 
ovat +/- 1,5 mm. Paneeleja myydään ainoastaan hinnaston mitoissa, määrämittaan sahauksesta veloitetaan 
erikseen. Hinnaston hinnat ovat vapaasti varastossa Fluorotechin toimitiloissa Vantaalla. 

5 Millainen paloluokitus Bencoren paneeleilla on? 
 

Birdwing ® PETG-materiaalista valmistettuna on paloluokaltaan 1 Italiassa ja B1 Saksassa. Italiassa tehty 
paloturvallisuustesti Starlight ® paneeleille PETG:stä valmistettuna on saanut paloluokakseen 1.  
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Bencore tulee tulevaisuudessa tekemään viranomaisten hyväksymiä testejä myös muissa maissa. 

Aluben on paloluokassa 1 Italiassa. Raaka-aineista polykarbonaatti on luokka 1 Italiassa ja luokka B1 
Saksassa, SAN ja PMMA (akryyli) ovat luokka 2 Italiassa. 

6 Mikä on materiaalin lämpölaajenemiskerroin? 
 

Lineaarinen lämpölaajenemiskerroin on 0,6 mm/m10 °C kaikille edellä mainituille materiaaleille. Tämä 
kerroin on melko korkea ja siksi on syytä olla varovainen materiaaleja käytettäessä. On esimerkiksi tarpeen 
porata ruuveja isommat reiät, jotta materiaalille jää tilaa laajeta. 

7 Mikä on materiaalin valonläpäisykerroin? 
 

Läpi pääsevän valon määrä riippuu pintalevyjen ja kennon väristä ja materiaaleista.  

15 mm paksu polykarbonaattikenno, joka on päällystetty läpinäkyvällä polykarbonaatilla, päästää lävitseen 
50% valosta. Sama paneeli 50 mm paksuna läpäisee 44% valosta.  

Satiinipintaiset ja värilliset pintalevyt vähentävät valonläpäisyä. Suosittelemme kylmien valojen, kuten 
neonvalojen käyttöä halogeenilamppujen sijaan. 

8 Mikä ero on seuraavilla: polykarbonaatti, SAN, PETG ja PMMA? 
 

Suurimmat erot ovat lämmönkestossa ja paineenkestossa. PC (polykarbonaatti) ja PETG kestävät hyvin 
painetta ja iskuja, PC enemmän kuin PETG. Iskulujuuden ja paineenkeston varjopuolena materiaalit ovat 
herkempiä naarmuuntumaan. 

PMMA (akryyli) ei naarmuunnu kovin herkästi ja naarmut voi poistaa kiillottamalla. Polykarbonaatilla tämä on 
hyvin vaikeaa. Kokonaan polykarbonaatista valmistettu kennolevy (kenno ja pinta samaa materiaalia) kestää 
parhaiten lämpöä, aina 100 °C asti. PETG ja SAN kennostoillaon alempi lämpötilankesto, noin 60-70 °C. 
Pakkaspuolella lämpötilat -20 °C asti eivät aiheuta ongelmia paneelin kestolle tai liimaamiselle. 

9 Mikä on kennoston koko? 
 

Kennon halkaisija on 19 mm. 

10 Kuinka paneeleja tulee käsitellä, leikata ja työstää? 
 

Kennolevyjen pinnalla oleva suojakalvo tulee pitää paikallaan niin pitkään kuin mahdollista (kunnes levyt 
tulevat käyttöön). Liimattuja kennokomposiittilevyjä tulee käsitellä varoen ja ne on pakattava huolellisesti 
kuljetusta varten. Yleisesti ottaen materiaalia voi leikata samoilla välineillä kuin polykarbonaattia tai akryylia 
(PMMA). Terien tulee olla muovien työstöön sopivia ja moottoreissa tulee olla taajuusmuuttaja, jotta 
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leikkuunopeus voidaan säätää oikeaksi. Suositeltavaa olisi, että työstöön käytetään vain sellaisia työkaluja, 
joita ei aiemmin ole käytetty puun, kiven tai muun kuin termoplastisen muovin työstöön. 

Paneeleja voi työstää CNC-jyrsimillä, mutta laserleikkuu ei ole toistaiseksi tuottanut hyviä tuloksia tämän 
materiaalin kohdalla. Polykarbonaatin leikkaaminen laserilla voi olla vaarallista, sillä siinä syntyy myrkyllisiä 
kaasuja. Vesileikkuuta on kokeiltu, mutta tulokset eivät ole olleet onnistuneita. 

11 Voiko paneeleja porata HSS (pikateräs) poralla? 
 

Kyllä. 

12 Onko paneelien reunat mahdollista listoittaa? 
 

Kyllä, reunat voi listoittaa polykarbonaatilla, PETG:llä, PMMA:lla (akryyli), alumiinilla tai puulla. Listoituksen 
kannalta edullista on, jos paneelissa on ohut kenno ja paksut levyt. Silloin reunalistojen liimaaminen on 
helpointa. Polykarbonaatti, PETG ja PMMA voidaan liimata erikoisliimoilla (Acrifix). Myös T-profiilia voi 
käyttää, mutta silloin lopputulos ei ole yhtä miellyttävän näköinen. 

13 Voiko paneeleja muotoilla leikkaamalla ja taivuttamalla? 
 

Paneeleja voi työstää monella eri tavalla. Bencoren verkkosivuilla www.bencore.it on kuvia ja esimerkkejä 
erilaisista ratkaisuista, joita levyistä on tehty. Taivutus on ehdottomasti vaativin eri valmistusmenetelmistä. 
Sen tekemiseksi tarvitaan erikoisvälineitä. Jyrkkään kulmaan taivutetun levyn ulkonäkö saattaa muuttua 
vähemmän miellyttävään suuntaan ja riski kennon irtoamiseen levystä kasvaa. 

14 Kuinka paneelit puhdistetaan? 
 

Puhdistus tapahtuu yksinkertaisesti kuumalla vedellä ja pehmeällä kankaalla. Alkoholia tai alkoholia 
sisältäviä tuotteita ei saa käyttää. Älä koskaan käytä sellaista puhdistusliinaa, joka hankaa. Jos PETG tai 
polykarbonaatti naarmuuntuvat, niiden kiillottaminen on vaikeaa, joskaan ei mahdotonta, käyttämällä 
akryylipinnan kiillotukseen tarkoitettuja välineitä. Naarmuuntunut akryyli on helppo kiillottaa. 

15 Voiko paneeleja maalata, seripainaa ja voiko pintaa kaivertaa? 
 

Kyllä, kaikkia näitä toimenpiteitä voi tehdä sopivilla koneilla. Verkkosivuilla www.bencore.it löytyy jopa 
esimerkki silkkikankaasta, joka on liimattu kennolevyn sisään. 

16 Ovatko paneelit herkkiä höyrylle tai vedelle? Voiko niitä käyttää kylpyhuoneessa tai saunassa? 
 

Starlight ® paneeli polykarbonaattikennolla ja polykarbonaatti tai PMMA (akryyli) pintalevyllä kestää 
tyypillisissä saunan ja kylpyhuoneen lämpötiloissa. Materiaali on vedenkestävää, se ei mätäne ja kennoston 
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solut on suljettu siten, että vesi ei pääse kennon sisälle. Bencore suosittelee reunojen sulkemista U-listalla ja 
käyttämään silikonia saumaamiseen. Lämpölaajeneminen on huomioitava asennettaessa levyjä tiloihin, 
joissa lämpötilan muutokset ovat suuria. SAN-materiaalista tehtyä kennoa ei tule käyttää saunoissa.  

Paneelit erilaisilla pintalevyillä (muu kuin Starlight ® katso kohta 3): HIPS kennosto kestää lämpötilaa 70 °C 
asti. Huomaa: jos tämän levyn reunalistoitusta ei tehdä ilmatiiviiksi, levyn sisälle voi muodostua huurretta 
lämpötilamuutosten vuoksi 

17 Jos paneeleiden valaisuun käytetään perinteisiä lamppuja (valaistut väliseinät ja katot), 
vaikuttavatko valo ja lämpö paneeleihin? 
 

Starlight ® paneeli polykarbonaattikennolla ja polykarbonaattipintalevyllä kestää lämpötilaa aina 100°C asti. 
SAN kenno PMMA (akryyli) pintalevyllä kestää 80°C asti. Bencore suosittelee käyttämään led- tai neonvaloja 
alhaisemman lämpösäteilyn vuoksi. Halogeenilamppujen käyttö ei ole suositeltavaa. Valonlähteen pitää olla 
5 cm päässä levyn pinnasta. Pehmeämpi valaistus saadaan aikaan valoilla, jotka ovat noin 25 cm 
etäisyydellä toisistaan ja 20 cm etäisyydellä paneelin pinnasta. Suosittelemme kokeilemaan materiaalia 
ennen loppukäyttöä. Paneelin ja muiden materiaalien väliin pitää jättää rako, jotta taataan raikkaan ilman 
virtaus. 

18 Paljonko paneelit painavat? 
 

Katso materiaalin tekniset tiedot. 

19 Onko mahdollista saada tilaustyönä tehtyjä paneeleja? 
 

Starlight ® paneeleja on saatavissa erilaisissa mitoissa, väreissä ja paksuuksissa kuin mitä hinnastossa on. 
Saatavuus ja toimitusaika riippuvat tilattavista määristä. Lisätietoja asiasta antaa Oy Fluorotech Ltd. 

20 Voiko paneeleja saada erikokoisilla ja –muotoisilla kennoilla? 
 

Paneeleja voi tehdä myös muilla kuin standardikennoilla, mutta siihen tarvitaan uudet työkalut ja suurten 
kustannusten johdosta tämä on mahdollista toteuttaa vain erittäin suurten tilausmäärien ollessa kyseessä. 

21 Onko mahdollista saada värillinen kennosto? 
 

Kennosto voi olla kirkas (PETG, polykarbonaatti ja SAN), harmaa (HIPS) ja musta (polykarbonaatti). 
Poikkeustapauksissa myös valkoinen HIPS on mahdollinen. Värillinen kenno voidaan toteuttaa suurissa 
tilausmäärissä ja silloin on syytä varautua melko pitkään toimitusaikaan. 

22 Kuinka paneeleja kuljetetaan ja säilytetään? 
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Paletin avaamisen jälkeen suosittelemme nostamaan levyt irti toisistaan pystysuorassa suunnassa yksi 
kerrallaan. Paneelit täytyy varastoida varjoisassa ja kuivassa tilassa hyväkuntoisen pahvin päällä. Levyjen 
päälle on myös syytä laittaa pahvilevy. Suojakalvoa ei tule poistaa ennen kuin levyt tulevat käyttöön. Älä 
säilytä muuta tavaraa paneelien päällä. 

23 Voiko paneeleja käyttää lattioina ja kattoina? 
 

Sisätiloihin materiaalista on jo toteutettu lattioita ja kattoja. Esimerkkejä löytyy messuosastoilta, ravintoloista 
ja kaupoista. Myös muunlaisilla pintalevyillä (termoplastiset muovit, onyksi, marmori ja alumiini) valmistettuja 
paneeleja on asennettu. Lattioita varten on syytä arvioida tarkoin päälle tuleva kuorma. 

Esimerkiksi 600x600mmkokoisten paneelien kenno tulisi olla 30-40mm paksu ja pinnoitettu polykarbonaatti- 
tai PETG-levyillä. 

24 Voiko paneeleja käyttää väliseinissä? 
 

Kyllä. Paneelit ovat käypäisiä suurimpaan osaan erilaisia väliseinäjärjestelmiä ja ne voidaan helposti leikata 
mittoihinsa ja asentaa paikan päällä. Jos sinulla on erikoistoimenpiteitä vaativa asennus, ota yhteyttä 
Fluorotechiin. Paneelit ovat riittävän jäykkiä ja itsekantavia, jotta ne voidaan asentaa pystyasentoon ilman 
kantavia pystysuuntaisia metallirakenteita. U-profiileja voi käyttää lattiassa ja katossa paneelin paikalla 
pitämiseen. Paneelit voidaan yhdistää sivuistaan ilman tukikiskoa esimerkiksi liimattavalla listalla. Tällöin 
levyjen reunaan, pintalevyn alle, tehdään ura, johon laitetaan muovilista. Paneelien sisään tuleva läpinäkyvä 
yhdistyskappale hävittää jatkokohdan tehokkaasti. 

 

 

 


