ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ ΠΑΓΚΑΚΙ
Π4
Το παγκάκι αποτελείται από τσιµεντένια, µεταλλικά και ξύλινα στοιχεία. Έχει
συνολικές διαστάσεις : πλάτος 68 εκ., µήκος 180 εκ. και ύψος 73 εκ.
Στηρίζεται σε δύο πλευρικά στοιχεία από τσιµέντο έχει δεχτεί διαδικασία
αµµοβολής. Το τσιµέντο τοποθετείται σε καλούπια και η τελική του µορφή έχει
συνολικές διαστάσεις : πλάτος 11,5 εκ., µήκος 68 εκ. και ύψος 73 εκ.
Η διάταξη των ξύλων καθίσµατος – πλάτης γίνεται σε τρεις λάµες διατοµής
40Χ8 και µήκους 90 εκ. Οι λάµες απέχουν από τα πλευρικά στοιχεία 11 εκ. και η
απόσταση µεταξύ πρώτης και δεύτερης είναι 60 εκ.
Η γωνία που σχηµατίζουν οι λάµες σύνδεσης ξύλων καθίσµατος - πλάτης
είναι αµβλεία ώστε να προσδίδει εργονοµία στο παγκάκι.
Η σύνδεση των ξύλων καθίσµατος – πλάτης και πλευρικών τσιµεντένιων
στοιχείων επιτυγχάνεται µέσω τριών ειδικών µεταλλικών ράβδων διατοµής 33 χιλ.
και µήκους 180 εκ. Στα δύο άκρα της η κάθε ράβδος διαθέτει ηλεκτροσυγκολληµένο
από ένα παξιµάδι 3/8. Οι ράβδοι διαπερνούν τα πλευρικά τσιµεντένια στοιχεία και
στηρίζονται σε αυτά µε τη βοήθεια µεταλλικών ταπών ποµπέ που φέρουν
ηλεκτροσυγκολληµένη βίδα 3/8Χ35. Η βίδα αυτή βιδώνεται στο παξιµάδι της
ράβδου.
Τα ξύλινα µέρη του παγκακιού αποτελούνται από έξι (6) στοιχεία σύνθετης
ξυλείας ορθογωνικής διατοµής µε στρογγυλεµένες ακµές 7,5Χ4 εκ. και µήκους 153
εκ. και δύο (2) τεµάχια (ένα στην κορυφή της πλάτης και ένα στη βάση του
καθίσµατος) ηµικυκλικής διατοµής 7,5Χ3,5 εκ. και όµοιου µήκους 153 εκ.
Το πρώτο ξύλο της πλάτης βιδώνεται έτσι ώστε να εξέχει 1 εκ. από το
πλευρικό στοιχείο, ενώ το πρώτο ξύλο του καθίσµατος (εξωτερικό) βιδώνεται έτσι
ώστε να εξέχει 2 εκ. από το πλευρικό στοιχείο. Τα υπόλοιπα ξύλα είναι τοποθετηµένα
µε διάκενο µεταξύ τους 3 εκ.Η σύνδεση των ξύλων µε τις λάµες γίνεται µε τη
βοήθεια βιδών 40Χ5. Το συνολικό βάρος του παγκακιού είναι 140 – 150 κιλά
περίπου.
ΞΥΛΕΙΑ
Το ξύλο που χρησιµοποιείται για τους εξοπλισµούς της είναι σύνθετη
αντικολλητή ξυλεία πεύκης Σουηδίας, σύµφωνη µε τα ΕΝ 351. Κατασκευάζεται µε
ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατοµές ανάλογα µε τη χρήση που
προορίζεται.
Το ΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΟ είναι κατά 40% ισχυρότερο από το ολόσωµο ξύλο. Έχει
αντοχή 360 kp/m2 και ειδικό βάρος περίπου 480 kg/m3.
Περιέχει περίπου 15% υγρασία
Περιέχει ελάχιστους χυµούς (ρετσίνι) σε σύγκριση µε άλλα δέντρα της
οικογένειας της πεύκης των άλλων χωρών (καιρικές συνθήκες στη Βόρειο
Σουηδία έως -25 ο)

Έχει θερµική αγωγιµότητα s=0,10 Kcal/Mho και ηχητική µόνωση 3.5 φορές
µεγαλύτερη από σκυρόδεµα ή πλινθοδοµή ίσου πάχους.
Έχει αντιµαγνητικές ιδιότητες και είναι κακός αγωγός του ηλεκτρικού
ρεύµατος
Αντέχει στη φωτιά και κατατάσσεται στις κατηγορίες F30 και F60 (κατά DIN
4120) ανάλογα µε τη διατοµή του.
Όταν καίγεται το εξωτερικό µέρος της διατοµής, το εσωτερικό της
προφυλάσσεται και διατηρεί την αντοχή του.
Επεξεργάζεται όπως και το ξύλο του εµπορίου
∆ιατηρεί τη µορφή του και παραµορφώνεται ή δηµιουργεί ελάχιστα ρήγµατα
Οι ετήσιοι δακτύλιοι του ξύλου είναι συνήθως κατακόρυφοι προς τη µεγάλη
πλευρά της διατοµής µε αξιόλογη αύξηση της µηχανικής αντοχής αυτής της
επιφάνειας, σε περίπτωση εφαρµογής σε δάπεδα.
Όλα οι γωνίες (κόχες) των ξύλων πλανάρονται σε radial 5 χιλ. κατ’ ελάχιστο.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα µεταλλικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού (βίδες,
σύνδεσµοι κλπ) είναι κατασκευασµένα από µέταλλα είτε θερµογαλβανισµένα, είτε
ηλεκτρογαλβανισµένα ,όπου έχει προηγηθεί προετοιµασία της επιφάνειας µε αµµοβολή ή
ανοξείδωτα (stainless steel). Οι διαστάσεις και οι διατοµές των µεταλλικών στοιχείων είναι
επαρκείς για να παραλάβουν (µε κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία
έχουν µελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΧΡΩΜΑΤΑ
Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη είναι
ειδικά µελετηµένα για τις κλιµατολογικές συνθήκες της χώρας µας και είναι
απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο ή άλλα
βαρέα µέταλλα) και δίνουν µεγάλη αντοχή στις κατασκευές µας.
Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών
διεξάγονται σύµφωνα µε :
• Το σύστηµα ποιότητας ISO 9001 : 2000
• Το σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 : 2004

