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Technisch merkblad RT 910 030

Datum update: 01-09-2021KÖSTER TPO Foliestaalplaat op rol lichtgrijs

Eenzijdige TPO-gecoate verzinkte metalen plaat op rol die wordt
gebruikt om metalen druipranden en andere ( dakrand ) profielen te
fabriceren. Rol van 1,00 x 30,00 m, lichtgrijs
Eigenschappen
Eenzijdige TPO-gecoate verzinkte metalen plaat op rol die wordt
gebruikt om metalen druipranden en andere ( dakrand ) profielen te
fabriceren.

Technische gegevens
Dikte plaat 0.6 mm
Dikte TPO laag 0.8 mm
Onderzijde plaat beschermd
Kleur licht grijs
Totale dikte 1.4 mm
Rollengte 30.0 m
Plaatbreedte 1.0 m
Soortelijk gewicht 6 kg / m²

Toepassingsgebieden
KÖSTER TPO Foliestaalplaat op rol is een accessoire in het KÖSTER
TPO-systeem. Het wordt gebruikt om metalen druipranden en andere (
dakrandprofielen ) te vervaardigen. Het wordt bovendien gebruikt voor
versteviging en het toevoegen van maatvastheid in koven en
tussenbevestigingen.

Verwerking
De applicatie wordt uitgevoerd volgens de instructies van de KÖSTER
BAUCHEMIE AG. Snijden, buigen, zetten, installeren en bevestigen
gebeurt op locatie volgens de lokale eisen. De instructies in de
richtlijnen voor platte daken en de beroepsregels voor
metaalbewerking en dakbedekking dienen te worden aangehouden.
Tussen de gefabriceerde metalen delen blijft een opening van minimaal
5 mm over, en de ruimte wordt afgedekt met een 12 cm brede strook
Köster TPO U. De overlappingen worden ongeveer 4 cm aan elke kant
warmgelast.

Verpakking
RT 910 030 1 m x 30 m, 30 m²-Rol

Opslag
KÖSTER TPO Foliestaalplaat op rol heeft geen maximale
houdbaarheid.

Veiligheid
Volg alle overheids-, staats- en plaatselijke veiligheidsvoorschriften en
de professionele regels voor metaalbewerking en dakbedekking bij het
installeren van de Köster TPO Foliestaalplaat op rol

Bijbehorende produkten
KÖSTER TPO 1.5 mm  Art.-Nr. RT 815
KÖSTER TPO 1.5 SK (FR)  Art.-Nr. RT 815 SK (FR)
KÖSTER TPO 1.8 mm Dakbanen  Art.-Nr. RT 818

KÖSTER TPO dakbedekking 2.0 mm  Art.-Nr. RT 820
KÖSTER TPO 2.0mm F  Art.-Nr. RT 820 F
KÖSTER TPO 2.0 mm F (FR) Dakbanen  Art.-Nr. RT 820 F (FR)
KÖSTER TPO 2.0 U - detailbaan.  Art.-Nr. RT 820 U
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De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van
de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde
condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen,
wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geld
daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geld niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies
zijn ongeldig
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