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Polyester golfplaat Stabipol | LT 76/18 | 0,85 mm | Donkergrijs | 2000 mm

Artikelnr.: 95SP7618DG200
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Productinfo

Stabipol polyester golfplaat LT 76/18

Deze polyester golfplaat Stabipol LT 76/18 heeft een dikte van 0,85 mm en naast donkergrijs, lichtgrijs, steenrood
en ook in groen in lengtes van 2,00 en 3,00 m verkrijgbaar. De plaatbreedte is 1200 mm, de werkende breedte
1140 mm.

Producttoepassingen

Stabipol polyester golfplaten zijn doorvalveilig, ammoniakbestendig en milieuvriendelijk. Stabipol golfplaten worden
in de agrarische sector bij stallen, maneges en hallen en in de particuliere sector als dakbedekking voor schuurtjes.

Bijzonderheid

Stabipol golfplaten LT 76/18 zijn van bijde kanten gekleurd. Er komt dus geen licht doorheen.

Garantie

Op Stabipol polyester golfplaten hebt u 10 jaar garantie conform de voorwaarden van de producent.
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Tech. Details
Staat Nieuw

Type Dakplaat

Profiel Golf

Profielhoogte 18 mm

Plaatbreedte 1200 mm

Werkende breedte 1140 mm

Lengte 2000 mm

Gewicht (ca.) 1,31 kg/m²

Materiaal Polyester

Dikte 0,85 mm

Structuur Glad

Kleur Donkergrijs

Achterkant Donkergrijs, mat

Toepassing Normale atmosferische omstandigheden

Garantie 10 jaar hagelschade en lichttransmissie

Garantie 10 jaar

Hellingshoek min. 5° (8,73 cm/m)

Legrichting Van rechts naar links

Bevestiging Berg: ca. 10 schroeven (7 x 75 mm) en afstandhouders
p/m²

Eigenschap Goede UV-bestendigheid en bescherming tegen
corrosie

Merk Atlas
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Montage

Op maat zagen

Deze platen kunnen wij fabriekzeidig niet zagen maar dit kunt u eenvoudig zelf doen. Met een diamantschijf of
stenenslijper kunt u de platen eenvoudig zagen. De platen moeten tijdens het zagen goed worden vastgeklemd.

Bevestiging

Voor een professionele bevestiging adviseren wij de dak profielplaten met lange RVS schroeven op de berg te
bevestigen. De lengte overlapping bedraagd bij een dakhelling van minder da 12° 30 cm en meer dan 12° 20 cm.
Voor grotere professionele projecten adviseren wij de belasting door sneeuw en wind door een bouwkundige te
laten berekenen en u te laten adviseren over ondersteuningsafstanden en de juiste bevestigingsschroeven.

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