
G-EXT
εξωτερικες επενδύςεις / WALL CLADDING



Tα σύστημα εξωτερικών επενδύσεων G-EXT της STAMPA 
αποτελεί την νέα πρόταση στον χώρο των επενδύσεων 
εξωτερικών όψεων κτιρίων. Μπορεί να εφαρμοστεί με εμφανές 
ή κρυφό σύστημα ανάρτησης και συνδυάζει υψηλό αισθητικό 
αποτέλεσμα και εξαιρετική αντοχή. 

το σύστημα G-EXT χαρακτηρίζουν τα πάνελα HPL-EXT από 
συμπαγές υλικό θερμοσκληρυνόμενων ρητίνων πολλαπλών 
στρώσεων  πάχους από 6-10 mm, ενισχυμένο με ομογενή τρόπο, 
παραγόμενο σε συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. 
Έχουν ειδική επεξεργασία που τα κάνει κατάλληλα για χρήση σε 
εξωτερικούς χώρους χωρίς να επηρεάζονται από την υγρασία, 
τις μεταβολές θερμοκρασίας και παρουσιάζουν υψηλή αντοχή 
σε καταπονήσεις.

είναι άκαυστα και έχουν αντοχή στην έκθεση σε υπεριώδη 
ακτινοβολία. Με την εμφανή πλευρά των πάνελ να διατίθεται 
σε μεγαλη ποικιλια χρωμάτων απλών αλλα και απομιμίσεων 
ξύλου καλύπτουν κάθε αισθητική επιλογή. 

ςτο κρυφό σύστημα ανάρτησης τα πάνελ τοποθετούνται σε 
προφίλ αλουμινίου και ο συνολικός σχεδιασμός του συστήματος 
εξασφαλίζει την σωστή εφαρμογή, την στεγανότητα αλλά και 
την αντοχή της συνολικής κατασκευής.

τρΟπΟι τΟπΟΘετΗςΗς

G-εΧτ
εξωτερικες επενδύςεις  / WALL CLADDING

Γραφεία
ιερά ΟδΟς 163 
122 41 άιγάλεω - άΘΗνά

Τ 210 34 12 231-3   
F 210 34 54 149

ερΓοσΤασίο
ΟινΟφύτά ΒΟιωτιάς 
320 11

Τ 22620 31671   
F 22620 31631

OFFice  
163 IerA oDos sTr., Gr 122 41 
eGALeo - ATheNs
 
Τ +30 210 34 12 231-3   
F +30 210 34 54 149 

PrOductiOn Plant
INofITA vIoTIA
Gr 320 11

Τ +30 22620 31671   
F +30 22620 31631
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EN 438-7 HigH - prEssurE dEcorativE lamiNatE ( Hpl ) 
for ExtErNal fiNisHEs

reaction to fire B-S2-d0 ( for > 6mm HPL- EGF )
B-S1-d0 ( for > 10mm HPL- EGS )

fire resistance NPD

Water vapour permeability  110 wet cup / 250 dry cup

face screw – holding 2200 N

Direct airborne sound insulation NPD

flexural strength 114 Mpa

flexural modulus 16522 Mpa

Thermal resistance NPD

Thermal shock resistance Successful

pentachlorophenol  content < 5 ppm

resistance to wet conditions Pass                                     

Density                                     1400 kg/m3

2

1

1300/1600mm

2800/3200m
m

20-50mm

20-50mm

20-50mm

20-50mm

1300/1600mm

2800/3200m
m


