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HUMANIT Polycarbonaat golfplaat | 177/51 | 1,00 mm | Glashelder | 1220 mm

Artikelnr.: 97FWPC17751122
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Productinfo

Polycarbonaat golfplaat 177/51

Deze enkelwandige lichtplaat heeft een dikte van 1,00 mm. Deze golfplaat in de kleur helder, laat ca. 90% licht
door en is verkrijgbaar in lengtes van 1,22 tot 3,05 m. De plaatbreedte is 1100 mm en de werkende breedte 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. PC golfplaten 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.

Bijzonderheid

Kan gecombineerd worden met onze vezelcement golfplaten profiel 177/51.

Garantie

Op polycarbonaat golfplaten hebt u 10 jaar garantie op lichtdoorlating, vergeling en op breuk door hagel conform
de voorwaarden van de producent.

Dekkende breedte

1 plaat = 1050 mm, elke volgende plaat + 1100 mm

Bijvoorbeeld:
1 plaat = 1100 mm
2 platen = 2150 mm
3 platen = 3250 mm
enz. 

Tussenmaten zijn mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.
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Tech. Details
Staat Nieuw

Type Lichtplaat

Profiel Golf

Profielhoogte 51 mm

Plaatbreedte 1100 mm

Werkende breedte 1050 mm

Lengte 1220 mm

Materiaal Polycarbonaat

Dikte 1,40 mm

Structuur Glad

Kleur Helder

Toepassing Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc.

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

Hellingshoek min. 7° (12,22 cm/m)

Legrichting Links-rechts / Rechts-links mogelijk

Bevestiging Berg: ca. 4 schroeven (6,5 x 130 mm) p/m²

Eigenschap Uitermate slagvast, bijna onbreekbaar, goede UV-
bestendigheid

Lichtdoorlaat 90 %

Aanwending Humanit

UV-Bestendig Ja

UV-Bescherming Ja

Merk Humanit
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