Technische fiche

Mechanische bevestiging met Gripfix

Beschrijving
Zeer scheurvaste polyesterstroken (klittenband)
geschikt voor de mechanische bevestiging van
Rhepanol hfk.
Toepassingsgebied
Het Gripfix systeem wordt gebruikt voor de
mechanische bevestiging van Rhepanol hfk
zowel bij nieuwbouw als bij renovatie.
Een mechanische bevestiging in het draagoppervlak
moet mogelijk zijn.
Verrassend
De Rhepanol wordt op vooraf mechanisch bevestigde
Gripfix stroken uitgerold. De “hechtingshaken”
op de stroken grijpen zich onmiddellijk vast in het
synthetisch vilt van de Rhepanol hfk, verschuiven is
niet meer mogelijk.
De voordelen
- Veilig
Een perfecte weerstand tegen windbelasting door
een 25% grotere uittrekkracht per bevestigingselement.
- Doeltreffend
Een naadoverlap van 5 cm en het gebruik van brede
Rhepanol hfk dakrollen over het volledige dak
zorgen voor minder lasnaden.

Het aanbrengen
1. Aanbrengen van de Gripfix stroken dwars t.o.v.
de cannelures.
2. Mechanische bevestiging van de Gripfix stroken.
3. Uitrollen van de Rhepanol hfk dwars op de
Gripfix stroken. Om gemakkelijk te werken en
de banen mooi rechtlijnig te plaatsen, wordt
aangeraden het eerste gedeelte van de
Gripfix stroken vooraf te bedekken (bv. met een
metalen band).
4. Stevig aandrukken van de Rhepanol hfk op de
Gripfix stroken met bv een zware metalen
aandrukrol (2x).
5. Lassen van de langsnaden.
De plaatsingsvoorschriften moeten nageleefd worden.
Een windkrachtberekening dient voordien gemaakt te
worden.

Leveringsvorm
Rollen zijn 12 cm breed en 60 m lang.

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. Omwille van de diversiteit aan materialen, dragers en werkomstandigheden, en ongeacht elke juridische band, kunnen onderhavige inlichtingen of mondelinge
indicaties geen garantie op resultaat bieden of FDT aansprakelijk stellen. Indien de gebruiker opzettelijk
wangedrag of grove nalatigheid van FDT aanhaalt, moet hij het bewijs leveren dat hij FDT daadwerkelijk,
schriftelijk en binnen de vereiste termijn, op de hoogte gebracht had van alle algemene en
specifieke inlichtingen die noodzakelijk zijn voor een gepaste en pertinente evaluatie.
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.
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