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Polycarbonaat Click Paneel | 16 mm | Werkende breedte 250 mm | Lengte
2,50 m | Helder, ijs-effect | 2500 mm

Artikelnr.: 3516SDC25250
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Productinfo

Polycarbonaat kanaalplaten 16 mm

Deze 4-wandige kanaalplaat heeft een dikte van 16 mm en is ook onder de naam VLF-CLICK bekent. Deze
polycarbonaat kanaalplaat in de kleur glashelder, laat ca. 65% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 2,5 tot 4,5
m. De platen worden niet op maat gezaagd. De plaatbreedte is 27 cm en de werkende breedte 25 cm. Omdat er 4
platen in een set zitten, komt men op een werkende breedte van 1,00 m.

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. PC kanaalplaten worden in de bouw-, tuinbouw-, agrarische (beperkt omdat niet ammoniak
bestendig) en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, kassen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen,
terrasoverkappingen, veranda’s en carports toegepast. Ook worden Polycarbopnat kanaalplaten verticaal voor
wanden en afscheidingen toegepast.

Bijzonderheid

Snelle en eenvoudige montage zonder profielen. Geschikt voor dak (10 ° dakhelling verplicht, anders kan lekkage
optreden!) en wand. Blikdichte plaat met mooie kristal-optiek, die toch veel licht doorlaat. Dit set bestaat uit 4
platen!

Garantie

Op polycarbonaat kanaalpaten hebt u 10 jaar garantie op lichtdoorlating, vergeling en op breuk door hagel (Niet bij
extreme weersomstandigheden) conform de voorwaarden van de producent.

Dekkende breedte

Elk set = 1000 mm

Tussenmaten mogelijk door zelf smaller te zagen.

Inhoud

1 verpakkingseenheid = 4 stuk
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Tech. Details
Staat Nieuw

Type Dak- en wandplaat

Plaatbreedte 270 mm

Lengte 2500 mm

Materiaal Polycarbonaat

Dikte 16 mm

Structuur 4-wandig

Kleur Helder

Toepassing Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc.

Garantie 10 jaar UV-bestendigheid, lichttransmissie,
hagelbestendigheid, stijfheid

Garantie 10 jaar

Hellingshoek min. 10° (17,45 cm/m)

Ondersteuningsafstand (ca.) 1,00 m (belasting max. 90 kg/m²), 80 cm (belasting
max. 120 kg/m²)

Legrichting Links-rechts / Rechts-links mogelijk

Bevestiging Klikbaar

Kanaalbreedte 16 mm

Eigenschap Uitermate slagvast, bijna onbreekbaar, goede UV-
bestendigheid

Lichtdoorlaat 65 %

Bijzonderheid Klik-systeem, geen profielen nodig

U-Waarde 2,10 W/m²K

UV-Bestendig Ja

UV-Bescherming Ja

Temperatuurbestendig Tot 120°

Verwerkingstemperatuur Vanaf -20°

Topseller Nee

Sale Nee

Merk VLF
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Montage

Op maat zagen

Deze lichtplaten kunnen wij fabriekzeidig niet 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.

Voorbereiding van de onderconstructie

De delen van de onderconstructie die u van boven door de platen heen kunt zien moeten licht van kleur zijn, zodat
geen gevaarlijke warmte ophoping kan ontstaan waardoor de platen kunnen vervormen of verkleuren. Hier kunt u
gebruik maken van witte dispersieverf of aluminium tape.

Toebehoren

Aan goot- en nokzijde alsook bij een wandaansluiting dient een opening voor luchtcirculatie van minimaal 300
cm2/m te zijn, zodat geen gevaarlijke warmte ophoping kan ontstaan waardoor de platen kunnen vervormen of
verkleuren.

Bevestiging

Deze click panelen laten zich eenvoudig inelkaar klikken. Voor de afwerking aan de kanten heeft u afsluitprofielen
nodig. 10 ° dakhelling verplicht, anders kan lekkage optreden!

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