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ArcoPlus 324
UV beschermd modulair polycarbonaat systeem voor translucente wanden en beglazingtoepassingen 
Profiel

Omschrijving
ArcoPlus 324 is een veelzijdig modulair systeem dat bestaat uit 4-wan-
dige geëxtrudeerdepolycarbonaatplaten met een dikte van 20 mm, 
aluminium profielen, toebehoren en ramen. ArcoPlus 324 is niet geschikt 
voor daktoepassingen.

Eenvoudige en goedkope installatie
De 4-wandige structuur met pen- en groefverbinding biedt de platen 
een opmerkelijke buigsterkte. Bovendien kunnen ze dankzij deze pen- 
en groefverbinding geïnstalleerd worden zonder gebruik te maken van 
metalen verstevigingskaders. Hierdoor wordt warmteverlies via thermis-
che overbruggingen vermeden. De modulaire verbinding garandeert 
een waterdichte afdichting voor beglazingen met een helling tot 30°. 
Bij installaties die de maximale breedte van 1.5 m overschrijden, dient 
een extra sectionaalprofiel geïnstalleerd te worden waaraan de ArcoPlus 
platen kunnen bevestigd worden (zie tabel belastinggegevens). Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van de speciale haken die het systeem de nood-
zakelijke weerstand tegen windstoten biedt en die beweging toelaat als 

Productie standaard
Dikte    20 mm
Structuur    4-wandig
Effectieve modulaire breedte  333 mm
Plaatlengte   ongelimiteerd
Kleuren    zie kleurenkaart

Technische eigenschappen
Thermische isolatie   1.8 W/m²K
Akoestische isolatie   16 dB
Lineaire thermische uitzetting                   0.065 mm/m°C
Temperatuurbereik   40°C + 120°C
UV bescherming   Coextrusie
Brandgedrag   EuroClass B-s1, d0 

Maximale belasting bij 2 steunpunten

Technische fiche
vinkmodular

polycarbonate systems

Belasting daN/m²

Belasting daN/m²

constructie van continue transparante verticale beglazing met sectionaal profiel
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MET LIJST
L=  A-50 mm
A= afmeting opening

ZONDER LIJST
L=  A-40 mm
A= afmeting opening

OPBOUW
L=  A+80 mm
A= afmeting opening
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ArcoPlus 324
UV beschermd modulair polycarbonaat systeem voor translucente wanden en beglazingtoepassingen

Aluminium profielenAccessoires
ArcoPlus324 omvat een compleet assortiment aluminium installatiepro-
fielen. De luchtkanalen van de polycarbonaatplaten moeten afgedicht 
worden met ventilerende aluminiumtape die vuilophoping in de kanalen 
verhindert.

Profielen en benodigdheden

Technische fiche
vinkmodular

polycarbonate systems

panelen in basisprofiel

VERTICAAL RAAM
Positie van verankeringsplaten 
op sectionaal profiel

CODE 4062
Basis AL profiel

CODE 4064
Basis AL profiel met lijst

CODE 4061
Boven en zij AL profiel

4062
Basis AL profiel

4064
Basis AL profiel met lijst

4061
Boven en zij AL profiel

1169/B
Dichting

4063
Inox paneelanker

4066
Dichtings tape
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Basis AL profiel

4064
Basis AL profiel met lijst
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