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Convex getoogde profielplaat 45x160

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

Copyright Baeck Aluminium nv 27-02-2007

T +32 (0)14 33 01 80
F +32 (0)14 33 01 85

(27) Gh4 (M2)
BB SfB

Baeck Aluminium nv
Langvennen 108
B-2490 Balen

T +32 (0)14 33 01 80
F +32 (0)14 33 01 85

(27) Gh4 (M2)
BB SfB

www.baeckaluminium.be
ba@baeck.be

Getoogde profielplaat 45x160

Korte beschrijving
De getoogde aluminium profielplaat 45x160 is de perfecte
oplossing voor enkelwandige overdekkingen waar een
gebogen vorm wenselijk of noodzakelijk is.

Kleur

Alclad
niet-Alclad

Gewicht
dikte

(E) Algemene intrinsieke kenmerken
Samenstellende materialen
aluminium profielplaat 45x160mm
EN AW-3004 [Alclad (EN AW-7072)]
stucco aspect of glad
walsblank of polyester coil coating

Toebehoren
aluminium afwerkstukken
lichtdoorlatende platen in PVC of polyester
ruiters en zelftappende schroeven

(F) Vorm, afmetingen, gewicht
profielplaat (zie tekening)
Vorm

natuurkleur
RAL-kleuren

0,70 mm
1,00 mm
1,50 mm

gewicht / m1 booglengte
2,59 kg/m1
3,70 kg/m1
5,55 kg/m1

Minimale stralen voor convex togen van profielplaat
45x160
Dikte
0,70 mm
1,00 mm
1,50 mm

Natuurlijk Mechanisch
20.000 mm 10.000 mm
40.000 mm 9.000 mm
7.500 mm

Buigkraken
300 mm
300 mm
300 mm

Convex getoogd

mechanisch convex getoogd
toogkarakteristieken zie invulblad

Convex gebuigknikt

(W) Onderhoud
Reiniging
Afmetingen
bouwbreedte 970mm
lengte
op maat tot 14000mm
dikte
0,7mm of 1,0mm of 1,50mm

zuiver water en synthetische schoonmaakproducten
geen schurende of abrasieve middelen gebruiken

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