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Materiaal Recycling PP
Afmeting Dikte: 10 mm

Hoogte: 80 mm
Breedte: 80 mm
Elementlengte drager: 3250 mm
Elementlengte drempel: 1070 mm

Kleur Zwart
Drempelafstanden 15° - 20° = 1000 mm

21° - 30° = 500 mm
31° - 45° = 250 mm

Max. schuiflast Per statisch werkende steun en
drager in stromingsrichting = 6,9 kN

Asafstand van drager 1,0 m
Toebehoren Lengteverbinding voor drager
Hoeveelheid/
leveringseenheid

Conform bestelling

Leveringsvorm Conform bestelling als 
pakketverzending, of op pallet

Verpakking Conform bestelling
Leveringsgewicht Ca. 4,3 kg/m
Opslag Koel en in de schaduw, tegen 

UV-beschermde kunststof profielen 
kunnen bij directe zonnestraling ernstig 
vervormen!!!

 

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde 
productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden 
om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor 
drukfouten.

Optigrün schuifbeveiligingssysteem type T als schuifbeveiliging 
op hellende daken met een dakhelling van 15° - 45°. Afsteunen 
tegen bouwkundig aangebrachte voorzieningen.

Toepassing
- Als schuifbeveiliging op hellende daken van 15° tot 45°
  waarbij de staanders afsteunen tegen een bouwkundige 
  voorziening
- Schuifkrachten dienen per project door Optigrün berekend te 
  worden om het juiste systeem en de componenten te bepalen

Bijzondere eigenschappen
- Drager om de 25 cm 4 cm diep ingesneden voor het insteken van 
  de drempels
- Drempels aan de uiteinden ook 4 cm ingesneden voor het 
  insteken in dragers
- Asafstand van de drager 1 m
- Met houtbewerkingswerktuigen bewerkbaar
- Max. schuiflast: per statische werkende steun en drager in 
  stromingsrichting = 6,9 kN
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