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Polyester golfplaat | 76/18K | 0,80 mm | Helder | 1220 mm

Artikelnr.: 95ELPE7618K122
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Productinfo

Polyester golfplaat 76/18

Deze lichtplaat heeft een dikte van 0,80 - 0,90 mm (door de vezels niet overal even dik). Deze golfplaat in de kleur
naturel, laat ca. 82% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 1,53 tot 6,12 m. De platen worden niet op maat
gezaagd. De plaatbreedte is 900 mm en de werkende breedte 830 mm.

Producttoepassingen

Enkelwandige polyester platen zijn goed bestand tegen normale weersinvloeden, hagelbestendig (Niet bij extreme
weersomstandigheden - Zie garantievoorwaarden) en temperatuurbestendig. Polyester golfplaten worden in de
bouw-, tuinbouw-, agrarische en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, kassen, stallen, schuurtjes,
fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda’s en carports toegepast. Ook worden polyester golfplaten verticaal
voor wanden en afscheidingen toegepast.

Bijzonderheid

Vezelversterkt en daarom enorm sterk. Kan gecombineerd worden met onze Weckman golfplaten profiel 18/1064
van staal en aluminium.

Garantie

Op polyester golfplaten hebt u 10 jaar garantie op mechanische eigenschappen en breuk door hagel (Niet bij
extreme weersomstandigheden) conform de voorwaarden van de producent.

Dekkende breedte

Eerste plaat = 900 mm, elke volgende plaat + 830 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.

 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 2/5 Product data sheet van 02.9.2022 om 10:52:58 



Tel NL: 085 888 320 0

Tel BE: 078 481 270

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

Web: www.hmg-benelux-shop.com

Tech. Details
Staat Nieuw

Type Dak- en wandplaat

Profiel Golf

Profielhoogte 18 mm

Plaatbreedte 900 mm

Werkende breedte 830 mm

Lengte 1220 mm

Gewicht (ca.) 1,31 kg/m²

Materiaal Polyester

Dikte 0,80 mm

Structuur Glad

Kleur Helder

Toepassing Normale atmosferische omstandigheden

Garantie 10 jaar hagelschade en lichttransmissie

Garantie 10 jaar

Legrichting Links-rechts / Rechts-links mogelijk

Bevestiging Berg: ca. 10 schroeven (6,0 x 60 mm) en
afstandhouders p/m²

Lichtdoorlaat 82 %

Op rol Nee

Merk Atlas
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Montage

Opslag

Let op: Laat de lichtpaten na levering en tijdens installatie nooit in de zon in de stapel liggen! Dit kan de platen
verkleuren en vervormen.

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.

Boren

Bij platen tot 3 m lengte dienen alle boorgaten een diameter te hebben die 3 mm groter is dan de dikte van de
schroef. De voorgeschreven diameter van het boorgat verhoogt zich met 1 mm per extra meter lengte van de plaat.
Wij adviseren u een speciale trappen- of kegelboor uit ons assortiment te gebruiken.

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

Platen worden bevestigt met afstandhouders en schroeven op de berg.
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Bevestiging op de berg met schroeven en afstandhouders.

Nodig per m²*
10 x afstandhouders
10 x schroeven

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

* Geen aansprakelijkheid: Houd er rekening mee dat de gegevens kunnen verschillen afhankelijk van de windbelasting of sneeuwzone. Gedetailleerde informatie kan
worden verstrekt door uw bouwkundige ingenieur.
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