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GOPANEL

KOMPOSITSKIVA - LÅG VIKT OCH HÖG SLITSTYRKA

GOPANEL
KOMPOSITSKIVA
gopanel är en glasfiberförstärkt kompositskiva med
extremt låg vikt och mycket hög hållfasthet. Lättviktsskivan är särskilt utvecklad för att användas som plattform i byggnadsställningar och som golvkonstruktion i
t.ex. lastbilsskåp och andra utsatta golvytor. Konstruktionen är unik med en kärna i honeycomb-struktur
vilket tillsammans med riktad glasfiber ger en hög
styrka och mycket låg vikt. Vikten underlättar bl.a. vid
installation och hantering, vilket minimerar risken för
arbetsskador och främjar arbetsmiljön.
gopanel finns i två utföranden, gopanel LITE
Scaffolding och gopanel LITE Flooring.

FÖRDELAR MED GOPANEL
›› Låg vikt.
Stor viktbesparing jämfört med andra material så som
tex trä/plywood.
›› Lång livslängd.
Tåligt material som inte bryts ned.
›› Fukttåligt.
Materialet absorberar inte vatten och ruttnar inte.
›› Slitstark.
Hög slitstyrka, testad och dokumenterad av Research
institutes of Sweden (RISE).
›› Halkskyddad.
Behandlad yta för säker användning.
›› Slagtålig.
Hög slagtålighet tack vare kraftig glasfiberarmering.
›› UV-beständig.
Motståndskraftig mot solljus.
›› Skivor i fullformat.
Kan beställas i stora storlekar, tex 4300x2200 mm.
›› Snabba leveranser.
Lagerförs hos gop.
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gopanel LITE Flooring använs som golvkonstruktion till lastbilssåp,
släpkärror, containers mm. Materialet finns tillgängligt både
som måttbeställda skivor och i fullformat. Fullformatsskivor
passar mycket bra i bland annat 3,5 tons lastbilsskåp och kapas
enkelt till önskad storlek. Materialets extremt låga vikt bidrar till
viktbesparingar i flertalet konstruktioner.
PRODUKTINFORMATION
Material: Polypropylen/Glasfiber
Konstruktion: Honey Comb
Tjocklek: 9-30 mm
Vikt: 4 kg/m2 (9 mm)

GOPANEL LITE SCAFFLODING
Sedan 2014 har gopanel LITE Scaffolding använts framgångsrikt till
byggnadsställningar. Kompositskivan minimerar ställningens vikt och
ökar säkerheten för arbetstagaren. Skivorna har hög slagtålighet och
varken ruttnar eller drar inte åt sig fukt. Egenskaperna ger gopanel
en lång livslängd i jämförelse med andra material som används i
samma applikationer, exempelvis trä eller plywood.
PRODUKTINFORMATION
Material: Polypropylen/Glasfiber
Konstruktion: Honey Comb
Tjocklek: 9-30 mm
Vikt: 4 kg/m2 (9 mm)

gop
gop är ett familjeföretag som startade 1968. Med 50 år i branschen
och en passion för plast i alla dess former kan vi idag erbjuda ett
brett sortiment för såväl konsumenter som företag. I vårt sortiment
har vi både egenutvecklade produkter och marknadens starkaste
varumärken. Gemensamt för allt vi sätter vårt namn på är att det uppfyller marknadens höga krav på funktion och kvalitet. Vi är kvalitetsoch miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och samtliga våra
huvudleverantörer har certifierade kvalitets- och miljöledningssystem.
Vårt huvudkontor finns i Kungsbacka och vi har försäljningskontor
och lager i Stockholm, Oslo och på Sjælland.
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All information i denna broschyr skall anses som rådgivande och befriar inte användaren från skyldighet att
på eget ansvar fastställa uppgifternas och anvisningarnas lämplighet för det avsedda ändamålet. | 2020

GOPANEL LITE FLOORING

