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ArcoWall
Modulair meerwandig  systeem van UV-bestendig polycarbonaat voor verticale, lichtdoorlatende wanden 

Technische fiche
vinkmodular

polycarbonate systems

Omschrijving
Het modulaire systeem arcoWall®5613 bestaat uit gecoëxtrudeerde der-
tienwandige polycarbonaatpanelen met een dikte van 60 mm en exclusieve 
aluminiumprofielen.  Dit systeem biedt variabele oplossingen op maat van 
elk project.
De verwezenlijking van het zelfdragende, lichtdoorlatende wandensysteem 
arcoWall®5613 weerspiegelt de grote ervaring van ons bedrijf, dat al meer 
dan 60 jaar actief is. Wij zijn continu op zoek naar alternatieve bouwproduc-
ten. Tegelijkertijd creëren wij unieke, innoverende systemen.

Voordelen
• Gemakkelijk en goedkoop te installeren
• Onderbroken koudebrug
• Toepasbaar om te openen systemen
• Lichtdoorlatend
• Hoge isolatiecoëfficiënt
• Hoge windbestendigheid
• Brandreactie EN 13501 EuroClass B-s1,d0

Toepassingen
• Hoogwaardige, doorlopende gevels
• Verticale ramen
• Lichtdoorlatende gordijngevels

Productie standaard
Dikte 60mm
Structuur 13 wanden
Modulaire breedte 500mm
Lengte onbegrensd

Technische eigenschappen
Thermische isolatie 0.7 W/m2K
Geluidsisolatie 28 dB
Linéaire uitzetting 0,065mm/m°C
Temperatuurgebruik -40°C +120 °C
U.V. bescherming Coextrusion
Brandgedrag EN 13501                     EuroClass B-s1,d0

UV side

500mm

60

Licht gebrUik

15 jaar garantie

beschikbaar met  ir/ar behandeLing
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Wandsysteem
Met arcoWall®5613 kunnen echte lichtdoorlatende wanden gemaakt worden, met 
zeer hoge warmte isolatie, zonder begrenzing van aantal, noch de noodzaak om een 
bijkomende ondersteuningsconstructie te voorzien voor hoogtes tot 3,5 m.
Dank zij hun meerwandige structuur bieden de panelen een uiterst unieke esthetische 
look, zowel in tegenlicht als bij scherend invallend licht.

De chromatiek is eindeloos moduleerbaar via kleuren of lichtdoorlatendheid. De buiten- 
en binnenkleuren kunnen verschillen. Zo kan het licht gefilterd worden in functie van de 
behoeften aan natuurlijk licht.
Het binnenoppervlak kan gecoëxtrudeerd worden met een antispiegelende behandeling. 
Deze beperkt uitstekend de onaangename reflectie van het kunstlicht.
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Belastingsweerstand
maximale belasting
de hieronder vermelde waarden verwijzen naar het product zoals geïnstalleerd volgens de aanbevelingen van de 
technische handleiding.

Ontwerp en gemakkelijke installatie
Het dertienwandige ontwerp met een dikte van 60 mm en een tand-groef verbinding 
geeft de panelen een opmerkelijke buigvastheid.
Zo kunnen de panelen ook geplaatst worden zonder metalen verstevigingsframe. 
Aangezien dergelijke structuren koudebruggen veroorzaken, vermijdt hun afwezigheid 
dus warmteverlies.
Wanneer de installatie groter is dan 3,5 m, moet er een tussenprofiel voorzien worden, 
waar de arcoWall®5613 panelen aan bevestigd kunnen worden met montagebeugels. Zo 
is het systeem bestand tegen negatieve windbelasting en kan het ook mee verschuiven 
met de warmte-uitzetting (zie de grafiek van de belastingweerstand).

detaiLZicht Van het bOdemPrOFieL
Uitneembaar, thermisch onderbroken bodemprofiel

detaiLZicht Van het ZijPrOFieL
detailzicht van de verticale beglazing en het thermisch 
onderbroken profiel

UV-bescherming
Het buitenoppervlak van de arcoWall®5613 panelen 
werd gecoëxtrudeerd met zeer performant, UV-on-
doorlatend polycarbonaat. Dit waarborgt een grotere 
duurzaamheid en het behoud van mechanische en op-
tische eigenschappen gedurende een langere periode.
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Bicolor technologie
De nieuwe extrusietechnologie met tweevoudige 
kleuren vervult alle eisen van projecten. Ze reguleert 
de lichttransmissie in functie van specifieke lichtve-
reisten binnen in gebouwen.

systeem bicOLOr
De nieuwe extrusietechnologie met twee kleuren zorgt voor het behoud 
van de gewenste natuurlijke binnenverlichting van het gebouw door het 
reguleren van de lichttransmissie.

detaiLZicht Van de bOVenste aFsLUiting
Detailzicht van de bovenste afsluiting met druiprand, te 
plaatsen bij te openen systemen.

cod. 4800

cod. 4804

cod. 4807

cod. 4715

cod. 1169/b

boven- en zijprofielen uit 
aluminium, met thermische 
onderbreking

aluminiumprofiel met 
druiprand.

aluminiumprofiel met druiprand 
en gording

aluminium draagprofiel

dichting

aluminiumprofiel met druiprand 
voor te openen systemen

cod. 4801

Het systeem bevat een volledig gamma 
aluminiumprofielen om de panelen te in-
stalleren. De luchtcellen van de polycarbo-
naatpanelen moeten gedicht worden met 
ventilerende aluminiumtape. Dit zorgt voor 
een correcte ventilatie en voorkomt dat de 
binnenkant van de panelen bevuild wordt.

Toebehoren

Voor een maximale warmte-isolatie binnen de 
vereisten van de raam-muur verhouding, bieden 
wij arcoWall®5613 systemen met openingsmo-
gelijkheid, gemaakt met innoverende, thermisch 
onderbroken aluminiumprofielen.

Thermisch onderbroken systeem dat geopend kan worden

thermisch OnderbrOken PrOFieLen
Het gebruik van de nieuwe thermisch onderbroken perimeterpro-
fielen zorgt voor een perfecte dichting tegen weersinvloeden. Dit 
voorkomt warmteverlies.

detaiLZicht Van het te OPenen systeem
Met de nieuwe thermisch onderbroken aluminiumprofielen kunnen 
te openen systemen gemaakt worden voor de verluchting van 
gordijnwanden.

De luchtcellen van de polycarbonaatpanelen 
worden gedicht met ventilerende aluminiumtape, 
die zorgt voor een correcte ventilatie en voorkomt 
dat de binnenkant van de panelen bevuild wordt.


