| Productsheet

Section Line ST21
Sectionale pastorijpoort in staal
De Section Line ST21 garagepoort wordt vervaardigd uit vingerklembeveiligde sandwichpanelen, bestaande uit een
dubbelwandige verzinkte staalplaat waartussen, met een continu lamineerprocédé, polyurethaan wordt aangebracht.
Polyurethaan
(PUR) garagedeurpanelen
is vrij van hydrofluorocarbon (HFC), hydrochlorofluocarbon (HCFC) met een nulwaarde inzake
Wij produceren
ozonafbrekend
en is bijgevolg totaal in overeenkomst met de protocollen van Montreal en Kyoto.
in hoogtespotentieel
500 en 610(ODP)
mm. Deze
Dit garandeert
een
homogene
celstructuur
en een goede hechting. De staalbeplating is 0,58 mm dik (DIN 4102). De
zijn van het
“monocoque
type”
: de
poortenneus
worden
rondom
alsvan
tussen de panelen onderling voorzien van rubber afdichtingsprofielen waardoor
en het zowel
vrouwelijk
gedeelte
de warmtetransmissie
minimum
het paneel zijn intot
de een
buiten
staal- beperkt wordt (Upaneel = 0,37 W/m²/K). De geleidingsconstructie is geheel
verzinktplaat
en nastelbaar
uitgevoerd.
De looprollen zijn uitgevoerd met een nylon loopvlak (geruisarm en slijtvast) en
geprofileerd.
De binnenste
voorzien
van stofdichte
staalplaat
dient als zelfsmerende
deksel om de lagers. De Section Line ST21 is standaard gemoffeld in Ral 9010 (klaar wit),
aldus
gevormde
schaal
te sluiten.
maar alle
kleur
(ral- en
profielkleuren)
zijn mogelijk. De garagepoort kan uitgerust worden met een kwalitatieve en

energiezuinige motor, inclusief 2 handzenders.
Beschermingsfilm

Buiten staalplaat

Binnen staalplaat

PU hardschuim

Afdichting

40

Paneelhoogte:

500 mm en 610 mm

• Vingerklembeveiligd profiel volledig conform de geldende voorschriften.

Paneeldikte:

42 mm

• De staalplaten

Plaatdikte:

0,58 mm

Gewicht:

+/- 11 kg/m²

U-waarde paneel:

0,37 W/m²K icm VA16R

Windbelasting:

windsnelheden tot +/- 120 km/u

hebben aan de buitenkant een dikte van 0,48mm en

aan de binnenkant 0,30mm.
• E en beschermende plastic folie

wordt aangebracht op beide

zijden van het paneel, zodat eventuele schade tijdens de behandeling
wordt vermeden.

• De EPDM afdichting

wordt in het vrouwelijke deel geplaatst: zijn

positie heeft als voordeel dat hij slechts een samendrukking ondergaat,
in tegenstelling tot andere afdichtingen die in de neus van de klassieke
panelen worden geplaatst, waardoor ze eveneens wrijvingen ondergaan en los kunnen laten.
• M et dit ontwerp kunt u eveneens rechtstreeks het bodemrubber QUICKSEAL in het paneel bevestigen waarmee u de kosten bespaart van een
stalen of aluminium fixatieprofiel.
• O ok ma a kt de positie va n de a fdichting het mogelijk om het pa neel te

Quickseal

schilderen zonder het rubber eerst te verwijderen.

Montage
Om montage problemen te vermijden
dienen de scharnieren tussen de panelen te worden geplaatst met de lus
op de binnenkant van het paneel.
Het bevestigen van schroeven door
vier diktes van staalplaten waarborgt
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Optionele afwerking

Plint

Raam (optioneel met kruishout)
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Makelaar

Sierlijst

•

Maatwerk

•

Belgisch product

•

Alle ral/profiel kleuren

•

Geruisloze railsset

•

Energiezuinige motor

•

24/7 service

Vast bovenpaneel
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