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ArcoPlus 344x
UV beschermd modulair polycarbonaat systeem voor ramen en translucente daktoepassingen

Profiel

Omschrijving
ArcoPlus 344x is een modulair systeem dat vooral wordt aangewend 
voor residentiële en industriële gebouwen. Het systeem leent zich zowel 
tot nieuwbouwprojecten als renovatieprojecten. Het systeem bestaat uit 
4-wandige geëxtrudeerde  polycarbonaatplaten met een dikte van 40 
mm, aluminium profielen, toebehoren en ramen. ArcoPlus 344x  is ges-
chikt voor daktoepassingen met een minimale helling van 7%.

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 gebruikt te maken van 
metalen verstevigingskaders. Hierdoor wordt warmteverlies via thermis-
che overbruggingen vermeden. Bij installaties die de maximale breedte 
van 2.2 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 spe-
ciale haken die het systeem de noodzakelijke weerstand tegen windsto-
ten biedt en die beweging toelaat als gevolg van thermische uitzetting.

Calculatie en installatievoorbeelden 

Productie standaard
Dikte    40 mm
Structuur    4-wandig
Effectieve modulaire breedte  333 mm
Plaatlengte   ongelimiteerd
Kleuren    zie kleurenkaart

Technische eigenschappen
Thermische isolatie   1.9 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

Maximale belasting bij meerdere steunpunten

Technische fiche
vinkmodular

polycarbonate systems

Belasting daN/m²

Belasting daN/m²
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MET LIJST
LP=  A-50 mm
(basisprofiel zonder TT)
LP= A-65 mm
(basisprofiel-TT)
A= afmeting opening

ZONDER LIJST
LP=  A-45 mm
(basisprofiel zonder TT)
LP= A-60 mm
(basisprofiel-TT)
A= afmeting opening

OPBOUW
LP=  A+95 mm
(basisprofiel zonder 
TT)
A= afmeting opening

ZONDER LIJST OPBOUW
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ArcoPlus 344x
UV beschermd modulair polycarbonaat systeem voor ramen en translucente daktoepassingen

Accessoires
Naast een compleet programma aluminium installatieprofielen, ook 
beschikbaar in thermisch isolerende uitvoering, omvat het systeem ook 
ramen (met manuele of automatische bediening). De luchtkanalen van 
de polycarbonaatplaten moeten afgedicht worden met ventilerende 
aluminiumtape die vuilophoping in de kanalen verhindert.

Aluminium profielen

Technische fiche
vinkmodular

polycarbonate systems

CODE 4047
Basis AL profiel

CODE 4140
Basis AL profiel met frontale open-
ing

CODE 4046
Basis AL profiel met lijst

CODE 4045
Boven en  zij AL profiel

CODE 4587
Basisprofiel TT in AL

CODE 4590
Basisprofiel TT met lijst uit AL

CODE 4585
Boven en zij TT profiel uit AL

4047
Basis AL profiel

4046
Basis AL profiel met lijst

4140
Basis AL profiel
met frontale opening

4045
Boven en zij AL profiel

4587
Basis profiel TT uit AL

4590
Basis profiel TT met lijst uit AL

4585
Boven en zij TT profiel uit AL

4050
Aluminium haak

4052
Haak uit roestvrij staal

4312
Eclypse

1169/B
Dichting

4108
Dichtingstape


