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Vispārējā informācija

Pārākumi un īpašības

Tehniskā informācija

Pilns platums: Viļņas garums:

Reālas segšanas platums: Augšējais plaukts:

Gatavā izstrādājuma biezums (tērauds): Apakšējais plaukts:

Gatavā izstrādājuma biezums (alumīnijs): Rekomendēts garums:

Profila augstums:

~1200 mm 118 mm

1177 mm 87 mm

0,4-0,5 mm 19 mm

0,6 mm *1 max 6 mb *2

6,7 mm

T-7 Fasāde — Izmēri un pārlaidums, Šķērsgriezums

T-7 PRO — Izmēri un pārlaidums, Šķērsgriezums

Trapecveida loksnes raksturo īpaša vienkāršība un izteiksmīga forma. Tās ļauj realizēt iespaidīgas konstrukcijas, kuras bieži vien pārsniedz tradicionālo 
iedalījumu jumtos un fasādēs.

Iespēja griezt pēc izmēra un krāsu bagātība rada neierobežotas izmantošanas iespējas.

*2 “Blachotrapez” neuzņemas atbildību par mehāniskiem bojājumiem transportēšanas garākajos nekā ieteikts Profila tehniskā informācijā dakstiņos laikā. Garāko nekā ieteikts dakstiņu pasūtījums 
palielina kaitējuma risku transportēšanas, apstrādes un montāžas laikā. Garākie nekā ieteikts dakstiņi var tikt bojāti. Tas ir saistīts ar ražošanas tehnoloģiju un materiāla izplešanos no temperatūras.

*1 Pieejams tikai versijā T-7 fasāde
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LOKŠŅU MONTĀŽAS SKATS



Pielietošana

Trapecveida loksnes T-7  tiek piegādātas gatavu elementu formā un tiek izmantotas sienu (piemēram, garāžas vārtu, nojumju, žogu, skursteņu) 
un griestu apdarei. Šīs loksnes tiek izmantotas kā ēku apdares un drošības elementi. Trapecveida loksnes jāizmanto saskaņā ar: ēku tehniskajiem 
projektiem, ražotāja instrukcijām un montāžas norādījumiem, piemērojamiem standartiem un ēku būvnoteikumiem.

Lokšņu savienojumos un pie dzegas ir jānoņem pretkondensācijas barjera, nogriežot to, lai ūdens un mitrums no āra neuzsūktos materiāla slānī.

Tehnisko un tehnoloģisko apsvērumu dēļ trapecveida profilu (jo īpaši ar pretkondensācijas pārklājumu) veidošanas laikā tie var tikt šķērseniski izliekti 
U-formā. Šādā gadījumā, uzstādot profilus, izmantojiet papildus skrūves ar garumu 19 mm (loksne ar loksni) gareniskajā pārlaidumā. Tā ir normāla 
 un no ražotāja neatkarīga parādība.

Uzņēmums BLACHOTRAPEZ ieteic Pircējam iegādāties visus nepieciešamus materiālus vienas investīcijas realizācijai viena pasūtījuma ietvaros. 
Papildu pasūtījuma gadījuma ir iespējamas krāsu toņu un struktūras atšķirības, kas nav atkarīgs no Ražotāja.

Izmantoti izejmateriāli ir plaši izmantojami sakarā ar vides klasifikāciju, ko apliecinām, starp citiem, ar ilgu garantijas laiku, atkarīgi no materiāla  
(sk. atsevišķu garantijas talonu, pieejamu arī mūsu mājaslapā www.blachotrapez.eu).
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Pētījumu rezultāti / Dokumentācija

Izstrādājumam T-7 ir ekspluatācijas īpašību deklarācija, kas sagatavota, pamatojoties uz piemērojamiem standartiem un būvizstrādājumu noteikumiem.

Mums arī ir Higiēnas sertifikāts Nr. B-BK-60211-1315/19, kuru 2020. gadā piešķīra Valsts Higiēnas Institūts PZH. Minētie dokumenti tiks nodoti 
realizētam pasūtījumam. Ja Jūs gribat to saņemt, lūdzam kontaktēties ar Kvalitātes kontroles nodaļu - dokumentu saņemšanas shēma ir pieejama mūsu 
WWW mājaslapā.

Papildus informācija

Visiem profilu veidiem mums ir attiecīgi sagatavotas transportēšanas, glabāšanas, griešanas un konservācijas instrukcijas. Lai iepazītos ar instrukcijām, 
aicinām apmeklēt mūsu mājaslapu www.blachotrapez.eu vai kontaktēties ar mūsu Tirdzniecības-Tehniskiem konsultantiem vai firmas nodaļām, kuru 
adreses arī ir pieejamas mūsu mājaslapā.

Mums ir piešķirtas daudzas balvas un sertifikāti, kurus var aplūkot mūsu vietnē: www.blachotrapez.eu.


