Kompozitinis lakštas CS4836750
„Ruukki“ kompozitinis profilis CS4836750 skirtas betoninėms plokštėms sutvirtinti. Liejant betoną lakštai naudojami
klojiniui. Dėl estetiško dizaino kompozitiniai lakštai gali būti naudojami lubų paviršiui po plokštėmis padengti – tada
nebūtinos kabamosios lubos.
Naudojimas:
• biurų pastatams
• visuomeniniams pastatams
• pramoniniams pastatams
• sandėliams
• renovuojamiems pastatams

Mūsų žiniomis svetainėje pateikta informacija yra tiksli. Nors įdėta labai daug pastangų siekiant pateikti tikslią informaciją, įmonė neprisiima
jokios atsakomybės dėl tiesioginės arba netiesioginės žalos, kilusios dėl galimų klaidų arba netinkamo čia pateiktos informacijos pritaikymo.
Pasiliekame teisę keisti turinį.
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Kompozitinis lakštas CS4836750

Savybės

Gaminio savybės

CS4836750
CS – kompozitinis lakštas
48 – aukščio klasė
36 – jungės plotis
750 – dengiamas plotis

Aukštis:

46,5 mm

Dengiamas plotis:

750 mm

Galimas storis:

0,7–1,1 mm

Mažiausias ilgis:

2800 mm

Parduodamų gaminių
storis:

0,7, 0,9, 1,1 mm

Mažiausias ilgis:

400 mm

Didžiausias ilgis:

12 000 mm

Kokybės kontrolė:

Gamybos kontrolė gamykloje, pagal EN 14782 ir EN 10901 standartus.

Medžiaga:

Karšto cinkavimo S350GD+Z plieno lakštas, cinkavimas atitinka EN 10346 standartą,
padengimas  EN 101691 standartą.

Leidžiamos nuokrypos:

Profiliuotiems lakštams  pagal EN 14782 ir EN 10902 standartus.

CE žymėjimas:

Pagal EN 10901 standartą.

Gaminio klasės:

EXC1, EXC2, EXC3

Medžiaga
Storis

Danga

Cinkas

Plieno rūšis

0,70

Cinkuotas

Z275

S350

0,90

Cinkuotas

Z275

S350

0,90

Poliesteris

Z275

S350

1,10

Cinkuotas

Z275

S350

1,10

Poliesteris

Z275

S350

Spalva

mm

RR20

RR20

Projektavimo priemonės
Apskaičiuojant kompozitinių lakštų matmenis rekomenduojama naudoti „Comslab“ programinę įrangą. Taip pat pateikiamos
matmenų apskaičiavimo lentelės. Jei norite gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis.
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Užsakymas ir pristatymas
Rinka:
Suomija ir Skandinavija, Jungtinė Karalystė.

Užsakymo informacija
Pateikdami užsakymą nurodykite šią informaciją:
• Profilio pavadinimas
• Plieno rūšis
• Storis
• Ilgis
• Cinko kiekis ir danga
• Spalva

The content of this document has been created from web page last updated 2013.01.15
Mūsų pardavimo skyrius ir techninės pagalbos skyrius mielai suteiks daugiau informacijos. Apsilankykite www.ruukki.lt/Kontaktai.
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