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Polycarbonaat kanaalplaat | 6 mm | Breedte 1050 mm | Helder | 500 mm

Artikelnr.: 3506SDPCK105050

 Direct naar het artikel:
Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc. Pagina 1/4 Product data sheet van 03.11.2022 om 10:24:29 



Tel NL: 085 888 320 0

Tel BE: 078 481 270

E-Mail: info@hmg-benelux-shop.com

Web: www.hmg-benelux-shop.com

Productinfo

Polycarbonaat kanaalplaten 6 mm

Deze 2-wandige kanaalplaat heeft een dikte van 6 mm en is ook onder de naam VLF-SDP06-PC bekent. Deze
polycarbonaat kanaalplaat in de kleur glashelder, laat ca. 80% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 2 tot 7 m.
De platen worden nauwkeurig op bestelling in de lengte op maat gezaagd. Berekend wordt de hele plaat, rest
stukken worden meegestuurd. De plaatbreedte is 1050 mm.

Producttoepassingen

Polyarbonaat kanaalplaten zijn aan een kant UV-bestendig, zeer helder, zeer goed bestand tegen normale
weersinvloeden, enorm slag- en breukvast, vormstabiel, bestand tegen hoge temperaturen en moeilijk
ontvlambaar. 6 mm PC kanaalplaten worden vooral voor kassen toegepast.

Bijzonderheid

Ideeal geschikt voor kassen.

Garantie

Op 6 mm polycarbonaat kanaalpaten hebt u GEEN garantie.
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Tech. Details
Staat Nieuw

Type Dak- en wandplaat

Plaatbreedte 1050 mm

Lengte 500 mm

Materiaal Polycarbonaat

Dikte 6 mm

Structuur 2-wandig

Kleur Helder

Toepassing Kassen

Garantie Wettelijke garantie

Garantie Wettelijk

Ondersteuningsafstand (ca.) Niet getest, zonder garantie

Legrichting Links-rechts / Rechts-links mogelijk

Kanaalbreedte 5,5 mm

Eigenschap Uitermate slagvast, bijna onbreekbaar, goede UV-
bestendigheid

Lichtdoorlaat 81 %

UV-Bestendig Ja

UV-Bescherming Ja

Temperatuurbestendig Tot 120°

Verwerkingstemperatuur Vanaf -20°

Topseller Nee

Sale Ja

Sale Ja

Merk VLF
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Montage

Op maat zagen

Naar wens zagen wij de lichtplaten voor u op maat. Dit kunt u boven aangeven. Onze machines kunnen geen
schuine zaagsnedes of platen in de breedte zagen, maar dit kunt u eenvoudig zelf doen. Met een handzaag met
fijngetand zaagblad of een elektrische handcirkelzaag (met 2.500 omdr./min.) kunt u de platen eenvoudig zagen.
De platen moeten tijdens het zagen goed worden vastgeklemd.

Let op: Voor gedetailleerde informatie met duidelijke instructies verwijzen wij uitdrukkelijk naar de montage-
instructies onder "Downloads”.
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