SECURITY-tools

SECURITY-TOOLS bvba
Industriepark E17/3 - Mosten 13 - B9160 Lokeren
info@security-tools.be - T +32 (0)9 395.20.35 - F +32 (0)9 395 .20.21

BALLISTISCHE COMPOSIETPANELEN
Kogelwerend en explosiewerend plaatmateriaal
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BALLISTISCHE COMPOSIET PANELEN (BCP)
Kogelwerend en explosiewerend plaatmateriaal
Deze samengestelde kogelwerende platen werden oorspronkelijk ontwikkeld voor militaire doeleinden, maar zijn
nu ook voor civiele toepassingen beschikbaar. Deze platen kunnen zelfstandig gebruikt worden, verwerkt in wanden of in combinatie met andere materialen worden toegepast.
Door het combineren van meerdere panelen, kan een hoger veiligheidsklasse worden bereikt.
Ballistische composietpanelen hebben het voordeel, dat ze, in tegenstelling tot conventionele materialen, kogels
als het ware te vangen door ze te ontsluiten en dit zonder splintervorming. (Non-Splitting)

Voordelen
 hoge kogelwerendheid bij lage materiaaldikte
 laag gewicht - dus makkelijker te vervoeren en te

monteren
 gemakkelijk te verwerken met standaard hard

metaal gereedschap
 Inert voor corrosie en chemicaliën, dus geen be-

schermende coating nodig


zeer hoge mechanische sterkte, ongevoelig voor
mechanische invloeden

 thermisch geïsoleerd
 elektrisch geïsoleerd
 elektromagnetisch transparant
 onderhoudsvrij, significant langere levensduur

dan staal
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BALLISTISCHE COMPOSIET PANELEN
Toepassingen












Kogelwerende veiligheidsdeuren en ramen
Kogelwerende wanden
Mobiel constructies, container
Mobiele scheidingswanden
Wakersloges
Schietstanden
Kogelwerede loketten
Politiediensten en openbare gebouwen
Gerechtsgebouwen
Gevangenissen
Militaire installaties

TECHNISCHE GEGEVENS
Plaatdikte

13 mm

Gewicht

25,5 kg/m²

Temperatuur

-30 tot +60 °C

Brandwerendheid

DIN 4102
ASTM E-84-98
UL94 V

Breedte panelen

1000 mm

Lengte panelen

2000, 2500, 3000mm

Buigsterkte

320 MPa

Treksterkte

300 MPa

Druksterkte

420 MPa

Elasticiteitsmodulus

30000

Impact strengt IZOD

180 KJ/m²

Opname van water

< 0,15 %

B2
< 25 class A
V0
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BALLISTISCHE COMPOSIET PANELEN

Bij de planning en de montage dient te worden opgemerkt
dat de overlappingen en hoeken voldoende dekkend moeten zijn om op deze plaats de kogelwerendheid te garanderen. Dit kan worden bewerkstelligd door het extra aanbrengen van een overlappende strook.

Als de wanddikte van de panelen
door infrezingen wordt verminderd,
dan is de kogelwerendheid in deze zone
niet langer gegarandeerd. Dit kan worden opgelost door een extra overlapping te monteren.

Deze kogelwerende platen kunnen worden bewerkt met
standaard hardmetalen gereedschap.

Deze kogelwerende platen kunnen
worden gelakt of vernist.

Voor gebruik in constructies met ballistische protectie volgens EN1522 / EN1063
Classificatie

Wapen

Munitie

Testomstandigheden

Aantal platen

Type

Type

Kaliber

Type

Massa

Afstand

Snelheid

FB 4

Revolver

.44 Magnum

FJ/FN/SC

15.6 g

5m

440±10 m/s

1 x 13 mm

FB 5

Geweer

5.56 mm x 45

FJ/PB/SC

4.0 g

10 m

950±10 m/s

13 mm + 13mm +
luchtspouw 50mm
+ 13mm

FB 6

Geweer

7.62mm x 51

J/PB/SC

9.5 g

10 m

830±10 m/s

13 mm + 13mm +
luchtspouw 50mm
+ 13mm

Buiten Europese classificatie
Classificatie

Wapen

Munitie

Testomstandigheden

Type

Type

Kaliber

Type

Massa

Afstand

Snelheid

AK47

Geweer

7.62 mm x 39 M43
(Kalashnikov)

FJ/PB/SC

7.9 g

10 m

710±15 m/s

Aantal platen

3 x 13 mm
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BALLISTISCHE COMPOSIET PANELEN
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