
                                Klasyfikacja pokryć Porta: 

HH  STANDARD 
 Farba akrylowa wewnętrzna 
 Klasa podstawowa Porta zapewnia możliwość 

długotrwałego użytkowania w gospodar-
stwach domowych. 

HHH STANDARD PLUS 
 Okleiny: Portadecor, Portasynchro 3D, 

Portaperfect, Portacortex, Super Matt
 Rozszerzona klasa STANDARD o podwyższo-

nych parametrach ścieralności oraz odporności 
na wilgotność.

HHHH PREMIUM 
 Okleiny: Portadur, naturalna standard, 

naturalna satin, naturalna select, 
drewnopodobna, farba akrylowa zewnętrzna, 
lakier wodny zewnętrzny

 Klasa idealnie łącząca estetykę z gwarancją wy-
sokiej jakości użytkowej, z sugerowanym prze-
znaczeniem do budynków mieszkalnych i biur.

HHHHH  PROFESSIONAL  
Okleina: CPL HQ, farba poliestrowa 

 Blacha stalowa laminowana PCV
 Klasa łącząca niezmienną funkcjonalność z ele-

gancją wszędzie tam, gdzie drzwi bezpośrednio 
są narażone na długotrwałe działanie czynni-
ków zewnętrznych, z sugerowanym przezna-
czeniem do hoteli, budynków użyteczności pu-
blicznej i biur.

HHHHHH  EXTREME 
 Okleina: HPL, stal nierdzewna kwasoodporna
 Klasa, której parametry stanowią ochronę dla in-

tensywnego użytkowania drzwi wykończonych 
tym rodzajem pokrycia. Przeznaczona jest do 
miejsc o dużym natężeniu ruchu, wszędzie tam, 
gdzie dziennie przechodzą tysiące ludzi.

Przedmiot badań:
- okleina drewnopodobna Porta PCV.
Badania wykonano zgodnie z metodami opisanymi  w normie 
-PN-EN 438-2:2007 

Do wykonania badań odporności na uderzenia zastosowano 
następujący przyrząd pomiarowo-badawczy:
- Wegner Type, Model 305 firmy Erichsen według DIN 51 155, 
z kulką o średnicy 5mm (kulka o małej średnicy), 
nr identyfikacyjny: H10/13*

*Wszelkie nazwy własne, pozostałe zastrzeżone znaki towarowe i handlowe należące do podmiotów 

trzecich, są używane przez firmę PORTA KMI Poland wyłącznie w celach identyfikacyjnych i informacyjnych. 

Organ badawczy:
Instytut Technologii Drewna 
Laboratorium badania drewna, materiałów drewnopochodnych, 
opakowań, mebli, konstrukcji i obrabiarek

Badanie odporności na ścieranie, uderzenie, zarysowanie i 
zaplamienie powierzchni płyty HDF oklejonej tworzywem PORTA 
PCV
A-1362-BBP/2012
Porta KMI Poland 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 
ul. Szkolna 26 PL 84-239 Bolszewo
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* Jako wynik badania norma przyjmuje największą siłę sprężyny 
nie powodującą uszkodzenia powierzchni w 5 punktach pomiarowych.

 

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIE 
wg PN-EN 438-2:2007 

46[N]*UZYsKANY wYNIK














