Technische fiche

Rhepanol foliestaalplaat
Beschrijving
De Rhepanol foliestaalplaat bestaat uit thermisch verzinkt staal van 0,6 mm dikte, waarvan het oppervlak
bovenaan bekleed is met 0,6 mm Rhepanol en de onderkant voorzien werd van een groene beschermlak.
De Rhepanol foliestaalplaat heeft een totale dikte van 1,2 mm.
Toepassingen
De foliestaalplaat kan bij de verwerking van Rhepanol membranen op het dak gebruikt worden als :
- dakrandprofiel
- wandaansluitingsprofiel
- dakgoot
- muurkap
De Rhepanol membranen worden rechtstreeks warm gelast op de foliestaalplaat.
De platen worden verwerkt zoals zink en kunnen bijgevolg gesneden en geplooid worden.
Leveringsvormen
- Platen van 2 m x 1 m
- Bobijn van 30 m x 1 m
- L-profiel 70 mm/70 mm, lengte 2 m
- Kraallat 70 mm, lengte 2 m
De standaardkleur is lichtgrijs. Op aanvraag is de plaat ook in antraciet verkrijgbaar.

FDT – Wettelijke vermeldingen
We wijzen er duidelijk op dat alle vermelde inlichtingen, in het bijzonder de aanbevelingen
inzake de implementatie en het gebruik van het product en zijn bijproducten, gebaseerd
zijn op onze kennis en onze praktijkervaringen die werden verworven onder gangbare
omstandigheden, voor zover de producten naar behoren werden bewaard en gebruikt.
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker na te gaan of het product geschikt
is voor het voorziene gebruik. FDT behoudt zich het recht voor om de specificaties van het
product te wijzigen. De rechten van derden moeten nageleefd worden. Bovendien zijn onze
verkoops- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Alleen de meest recente versie van de
productfiche die werd uitgegeven door of direct beschikbaar is bij FDT is authentiek.
Alle indicaties, technische en schematische gegevens komen overeen met de huidige techniek
en met onze ervaringen. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.
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