Karta danych
łamacz światła Elegance
CECHY TECHNICZNE
DESKA KOMPOZYTOWA ZE WZMOCNIENIEM ALUMINIOWYM
Skład

2/3 drewna pochodzenia PEFC i 1/3 polietylenu

Wykończenie powierzchni

Szczotkowana

Masa profilu
(drewno kompozytowe + wzmocnienie aluminiowe)

3,40 kg / metr bieżący (+/-5%)
(2,90 kg + 0,50 kg)

Wymiary deski z kompozytu
w mm (wys. x szer. x dł.)

50 x 80 x 4000

Wymiary wzmocnienia aluminiowego, przekrój, w
mm (wys. x szer. x gr..)

30 x 20 x 2

Gwarancja

25 lat*

ZAŚLEPKA WYKOŃCZENIOWA
Wykończenie powierzchni

Aluminium lakierowane proszkowo

Mocowanie

Wkręt

Wymiary w mm (wys. x szer. x dł.)

15 x 54 x 80

WŁAŚCIWOŚCI
Właściwości

Wyniki

Normy

Emisja LZO

Niski poziom: klasyfikacja A+, deski nietoksyczne

EN 71-3 / ISO 16000

Odporność na grzyby

Klasa DC1 (bardzo trwałe)

EN 350

Odporność na termity

Klasa „trwała”

EN 350

Klasa zastosowań

Klasa zastosowań 4: drewno na ZEWNĄTRZ w kontakcie z gruntem lub słodką wodą

EN 335

Reakcja na ogień

Klasyfikacja E

EN 13501-1

Naprężenie niszczące

Fm = 23,6 MPa

EN 15534 / EN 310

Współczynnik rozszerzalności cieplnej

αL < 29 x 10-6. °C-1

EN 15534-4

DESKI I AKCESORIA
Wykończenie szczotkowane
1 strona
Brąz
Kolorado
Brąz
egzotyczny

Deska łamacza światła
50 x 80 x 4000 mm

Zaślepka wykończeniowa
50 x 80 mm

Ref.

SIBRISOL1701

SIBRISOLCAP1803

kod EAN

3760102978870

3701347203570

Ref.

SIBRISOL1702

SIBRISOLCAP1802

kod EAN

3760102978887

3760102972144

ZALETY
Nie szarzeje
Trwały odcień
Wpisuje się w wymagania
francuskich przepisów
dotyczących kwestii
termicznych, RT2012.
Gwarancja na 25 lat*

* warunki gwarancji
do pobrania na stronie silvadec.com
Pomoc – wycena: patrz konfigurator na
Silvadec.com.

WARUNKI MONTAŻU
Mocowanie desek:
- Obowiązkowe mocowanie desek łamacza światła na aluminiowym wzmocnieniu
- Przestrzegać maksymalnego rozstawu 2 m oraz przynajmniej 3 punktów mocowania na jedną deskę
- Nawis: maksymalnie 60 cm, ze wzmocnieniem aluminiowym na całej długości

Zjawisko tymczasowego
żółknięcia
przy pierwszej ekspozycji
na promieniowanie UV

Przy montażu w poziomie
- Obowiązkowe mocowanie desek łamacza światła na aluminiowym wzmocnieniu
- Przestrzegać maksymalnego rozstawu 2 m oraz przynajmniej 3 punktów mocowania na jedną deskę
- Nawis: maksymalnie 60 cm, ze wzmocnieniem aluminiowym na całej długości

Przy montażu w pionie
- Możliwość użycia wkrętów przechodzących na wylot (minimalna średnica 6 mm, dostosowane do
konstrukcji nośnej, z zachowaniem zasad wstępnego nawiercania)
W obu przypadkach rozmiar wkrętu do mocowania do konstrukcji powinien być dostosowany do
typu konstrukcji nośnej.

INFORMACJE LOGISTYCZNE
Na paletę o dł.=4000 mm

Ilość

Masa netto

Deska 80 mm

66

898 kg

Informacje praktyczne
- Zasady montażu łamacza światła (patrz PU35)
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- Porady dotyczące pielęgnacji

