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Technische 
vinkmodular

polycarbonate systems

ArcoPlus Super1000
Modulair systeem van meerwandige UV beschermde polycarbonaat golfplaten voor translucente wanden en daktoepassingen

Profiel

Omschrijving
ArcoPlus Super1000 is een modulair systeem dat bestaat uit geëxtrudeerde 5-wan-
dige polycarbonaat golfplaten met een dikte van 13/20 mm. De platen overlappen 
elkaar perfect waardoor er een continue dakbedekking of lichtstraat ontstaat.  Om 
breuk bij de bevestigingspunten, als gevolg van de thermische uitzetting van poly-
carbonaat te voorkomen, mag de maximale lengte van 5000 mm niet overschreden 
worden. Voor grotere lengtes is het gebruik van meerdere overlappende panelen 
aangeraden.

Toebehoren
ArcoPlus 1000 is een compleet systeem voor de realisatie van translucente wanden 
en daken. Het omvat ook een assortiment van accessoires. Naast bevestigingsmid-
delen, biedt het systeem ook een pen- en groefafsluiting, een vlakke strook voor 
afdichting van overlappingen, een gamma stalen profielen met verstevigingshaken 
en een speciaal geperst profiel dat als versteviging in de gegroefde zijde van het 
paneel geplaatst wordt. Voor continue dakbedekking worden de platen met een lat-
erale overlapping gemonteerd. Een vlak nokprofiel vervolledigt het gamma access-
oires. Standaardplaten worden geleverd met afgedichte uiteinden ter voorkoming 
van vuilophoping in de luchtkanalen.

Productie standaard
Dikte            variabel 13/20 mm
Structuur           5-wandig
Profiel hoogte         80 mm  
Modulaire breedte           1000 ± 5 mm
Kleuren            zie kleurenkaart

Technische eigenschappen
Thermische isolatie   1.8 W/m²K
Akoestische isolatie   18 dB 
Lineaire thermische uitzetting                   0.065 mm/m°C
Temperatuurbereik                   -40°C + 120°C
UV bescherming   Coextrusie
Brandgedrag   EuroClass B-s1, d0
Schokbestendigheid   1200 J

Maximale belasting lichtstraat-enkelvoudig plaatsysteem 

Lichtstraat toepassingen
Platen overlappen lateraal geïsoleerde metalen golfplaten. Dankzij het 
speciale ontwerp van het profiel, is het systeem perfect aangepast om 
lle courante plaattypes te overlappen (Min. helling 5%).

Maximale belasting  dakbedekking- meervoudig plaatssysteem

Continue dakbedekking
Dakconstructie met continu lateraal overlappende polycarbonaatplaten 
(Min. helling 7%).
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4234
Aluminium afdekkap met 
pakking

4233
Schroef met 6.3x120 Vipla sluit-
ring

4236
Stalen profiel

4229
Pen en groef pakking in PE-LD

4232
Afdichtingstape 
PE-LD 20x10

4250
Pakking voor groef

4231
Dakprofiel
 

4235
Verstevigingshaak


