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Plankprofiel P250

Leveringsprogramma
Profielplaten in aluminium, RVS, koper en zink
walsblank, gelakt of Alclad
lichtdoorlatende platen in pvc of polyester
getoogde of gebuigknikte uitvoering
alle bijhorende afwerkstukken & bevestigingen
Sandwichpanelen voor dak- en wandbekleding
isolatiekern polystyreen (EPS-SE)
polyurethaan (PUR)
polyisocyanuraat (PIR)
rotswol
enkele of dubbele sandwich
bijpassende lichtdoorlatende panelen
Felsbanen in aluminium, RVS, koper en zink
alle bijhorende afwerkstukken & bevestigingen
Plankprofielen in aluminium, koper en zink
Maat-, knip, plooi- en laswerk in aluminium of RVS
Advies of documentatie op verzoek
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Plankprofiel P250
(T) Geschiktheid voor gebruik
Toepassingsgebied:
Verlaagde plafonds
Gevelbekleding voor de woning- en utiliteitsbouw.
Geschikt voor plaatsing op elk klassiek regeldraagwerk

P250

(V) Randvoorwaarden, eisen in verband met
opbouw
Verpakking, transport, opslag:
Plankprofielen worden op paletten aangeleverd, verpakt
in PE-folie. Lees de "Richtlijnen ivm het laden, transport
lossen en stockeren" bij ontvangst van de
materialen.

P250 met isolatie
Aluminium
Legering: AA3004, [AA3003], [AA3005]
Oppervlakte aspect: stucco of glad
Dikte: 1,0 mm
Kleur: PE coil coating, nalak (of walsblank)
Gewicht: 3,975 kg/m² mm
Nuttige breedte: 250mm
Lengte: op maat
*Op aanvraag ook verkrijgbaar in Zink, Koper en RVS

Isolatie
Standaard wordt als isolatiemateriaal PU (Polyurethaan)
met dikte 40 mm gebruikt. Voor andere isolatiematerialen
en / of dikten: info Baeck Aluminium nv.

Toebehoren
aluminium afwerkstukken
zelftappende schroeven
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(W) Onderhoud
Reiniging
zuiver water en synthetische schoonmaakproducten
geen schurende of abrasieve middelen gebruiken

(Y) Economische, commerciële voorwaarden
Prijzen, termijnen, voorwaarden
op verzoek aan Baeck Aluminium nv

