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Profiel

Omschrijving
Het gamma arcoPlus®9207-9257-9327 omvat 3 modulaire systemen opgebouwd 
uit 7-wandige, UV beschermde  polycarbonaatplaten met diktes van 20-25 of 32mm, 
met een modulebreedte van 900mm die dmv van verbindingsprofielen gemonteerd 
worden op aluminium profielen. Iedere plaat wordt verankerd op een  onderstruc-
tuur met bevestigingshaken. De platen worden onderling met elkaar verbonden 
verbonden met een kap uit polycarbonaat of met een aluminium verbindingsprofiel  
waardoor er een waterdichte afstichting ontstaat.

Technische fiche
vinkmodular

polycarbonate systems

Arcoplus 900 Reverso (9207-9257-9327) 
Modulair Systeem uit meerwandig polycarbonaat met UV bescherming voor translucente dakbedekking

Drukbelasting

Eigenschappen
  9207 9257 9327

Dikte (mm)  20 25 32      
Structuur (wanden)  7 7 7    
Werkingsbreedte (mm)                900 ±1        
Thermische isolatie (W/m²K) 1.7 1.4 1.3
Akoestische isolatie(dB) 20 20 21 
Lineaire uitzetting (mm/m°C)               0.065  
Temperatuurbereik (°C)            -40 +120
UV bescherming           Coextrusion
Brandgedrag EN 13501-1           EuroClass B-s1,d0  

2-PUNTSBELASTING
De gegevens stemmen overeen met het geïnstalleerde 
product volgens de instructies uit de technische handle-
iding. Voor een conformiteitsattest, aangepast aan ieder 
land, gelieve ons te contacteren.

BELASTING OP MEERDERE PUNTEN
De gegevens stemmen overeen met het geïnstalleerde 
product volgens de instructies uit de technische handle-
iding. Voor een conformiteitsattest, aangepast aan ieder 
land, gelieve ons te contacteren.

AFDEKKAP UIT PC ALU VERBINDINGS-
PROFIEL

Makkelijke installatie
de polycarbonaatplaten worden bevestigd aan het kader via beves-
tigingshaken die verankerd worden aan de platen met behulp van 
speciale zelfborende en zelftappende moeren  (voor metalen kaders)
(niet inclusief) en diepdraaiende (voor houten kaders). Voor voldoende 
weerstand tegen sneeuwbelasting, is het aan te raden om fixatieklem-
men de plaatsen op elke plaat. Het systeem voorziet ook om een 
aangepast verbindingsprofiel  te kiezen afhankelijk van de vereise 
spanwijdte (zie tekeningen).

NOTE
De prestatiecurves duiden de 
maximale en minimale aan-
vaarde waarden aan met 2 
gebruikte verbindingen. Het op-
pervlak van iedere curve geeft  
het gedrag van het modulaire 
systeem aan volgens de plaat-
dikte.
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polycarbonate systems

Arcoplus 900 Reverso (9207-9257-9327) 
Modulair Systeem uit meerwandig polycarbonaat met UV bescherming voor translucente dakbedekking

2550
Hoek 90° profiel
polycarbonaat

2180 dikte20 mm2716 dikte 25 mm2712 dikte 32 mm
Eindprofiel 
polycarbonaat

4465 40 x 35 x 580
4476 70 x 40 x 580
onderlegger PE-LD

4588 
Aluminium hoekprofiel

4327
Tape

4589
Aluminium eindprofiel

Accessoires
Het systeem omvat een compleet aanbod aan toebehoren die de installatie vereen-
voudigen.  Voor een correcte installatie moeten de uiteinden van de luchtkanalen 
afgedicht worden om vervuiling te voorkomen, een goede ventilatie ttot stand te 
brengen en condesatie tot een minimum te beperken. Bovendien kunt u kunt u de 
tape beschermen met een sluiting uit PC. Voor toepassingen waar een maximale 
thermische isolatie vereist is dient men het  dubbele verbindingsprofiel te gebruiken. 
(Double connector).

Aluminium profielen      Polycarbonaat profielen
4243 (RECHT)
4248 (GEBOGEN)
Versterkt Alu profiel

SYSTEEM DOUBLE 
COLOUR 

ABSOLUT AR 

4244 (RECHT)
4249 (GEBOGEN)
Verbinding  AL

4635 (RECHT)
4636 (GEBOGEN) 
verbindingsprofiel AL 26 
mm

4271 
Alu basisprofiel met frontale 
opening

4552 
verbinding basisprofiel

4310
Connecteur en aluminium 
avec vis

2146
Afdichting poly-
carbonaat

4303
Stop

2179 dikte.20 mm2717 dikte 25 mm2710 dikte 32 mm
Eindprofiel 
polycarbonaat

2282
Double connector
polycarbonaat

4328 ép.20 mm4710 ép.25 mm4712 ép.32 mm
AL plaat

4319/200 
ALu afdichting voor
verbinding

4668/900/TR dikte 20mm4730/900/TR dikte 25mm4732/900/TR dikte 32mm
Afdekprofiel AL

4318
onderlegger PE-LD
voor verbindingsprofiel

4316 moer M6
4315 bout M6 x 20
verbindings
accessoires

4678/900/TR dikte 20mm4734/900/TR dikte 25mm4736/900/TR dikte 32mm
Afdekprofiel AL reverso

Bevestiging, afsluiting, demping

Behandelingen en speciale afwerkingen
CALEIDO. LICHTBEHEER 

Modulaire ArcoPlus platen kunnen 
getint worden om zo de lichttrans-
missie te bevorderen en het het 
serre effect (hitteopstapeling) te 
beperken.

AG. ANTIGRAFF 

Beschermende behandeling met 
als doel het buitenoppervlak van 
de plaat de beschermen waardoor 
schoonmaken eenvoudiger wordt 
en de chemische resistentie 
verhoogt.

AR BEHANDELING 

In situaties waar een optimale 
lichinval in het gebouw cruciaal is, 
kan een AR behandeling zorgen 
voor een betere lichtdiffusie en 
minder storende reflectie.

UV MAT BEHANDELING 

Co-extrusie behandeling op de 
buitenzijde van de plaat met een 
matte, anti-reflex afwerking.

ZONNEWERENDE IR 
BEHANDELING 

Deze behandeling zorgt voor een 
goede warmteverdeling waarbij de 
zonnestralen geabsorbeerd worden 
door de buitenzijde van de plaat 
die IR behandeld is. Dit voorkomt 
oververhitting in het gebouw. 

DUBBELE KLEUREN 

Door deze behandeling worden al uw 
esthetische dromen werkelijkheid en 
kan de lichttransmissie aangepast 
worden in functie van de sfeer die 
men wenst te creëren.

AR ABSOLUUT 
BEHANDELING 

Opaal, wit of gekleurde  coextrusie, 
aangebracht op de buitenzijde van 
de plaat die in contact is met de 
wand van het gebouw. Dit om de 
steunstructuren en het isolatiemateri-
aal te camoufleren.

UV-TECH 
BEHANDELING 

De nieuwe coextrusie technologie 
biedt een verlengde garantie tot 
15 jaar op het vlak van UV besten-
digheid.


