Fordítás román nyelvből magyar nyelvre.
Traducere din limba română în limba maghiară.
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Általános információk
A tetőpanelek a hagyományos tetőfedés módjából van ihletve, vagyis a függőleges falcolással szerelt lemez (falcolt lemez). Innen származik a
termék elnevezése, a RETRO tetőpanel, ami valami régiest sugall.

Előnyök és tulajdonságok
A szerelés működőképessége, gyorsasága és egyszerűsége, szerelés, amely mégis szaktudást követel, össze voltak illesztve a termék különleges
kinézetével, amely megfelel a legmagasabb esztétikai szabványoknak. Ezen jellemzők összeillesztése egyetlen termékbe számos lehetőséget nyújt a
tető kinézetének meghatározásában. A tervezett hatás függvényében, kihangsúlyozhatja az épület hagyományos stílusát vagy a modern jellegét. A
klasszikus és minimális aspektusa miatt, valamint az egyszerű formája miatt, a RETRO tetőpanel tökéletes megoldás, úgy a történelmi épületek,
mint a modern épületek felújítására. A korszerű építészet két módon használja - lehet fedési anyag, de lehet eredeti befejezése a homlokzatnak,
vízszintes és függőleges elhelyezéssel.
A tetőpanelek bármilyen hosszúsággal gyárthatók és változatos opciókban, a Vevő szükségleteinek függvényében, például hajlítási horonnyal,
hajlítási horonnyal és hosszanti szimpla vagy dupla ránccal (kúp vagy trapéz). A paneleket különböző szerves bevonatokkal lehet kiválasztani OC /
AZ / Zinkomag / RAL / MAT / RAL TK / MAT TK / MAT TK Plus / TK RW / iCE TK / HB / HPS. Minden a Vevő egyedi szükségleteitől,
követelményeitől és kívánságától függ.

Műszaki leírás

Össz szélesség:

~315 mm

Ajánlott hosszúság:

max 8 mb

Valós fedési szélesség:

284 mm

Szélek magassága:

38 mm

Az acéllemez vastagsága:

0,5 mm

Csatlakozó magassága:

19 mm

Panel Retro 38/315 - Méretek és átfedés, Keresztmetszet
Paneljainkkal az Ön tetője nemcsak szép, hanem rendkívül tartós és praktikus lesz.
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Alkalmazás
Végtermék formájában szolgáltatott tetőpanelek alkalmazása falak burkolása és tetők fedése, amelyeknek a lejtése legalább 9˚. A Colorcoat HPS
200 Ultra® termék esetében a legkisebb tetőlejtés 6˚. Ezen lemezeket az épületek befejező és védő elemeként használják. A tetőpanelek az
épületek műszaki terveinek, a gyártó szerelési utasításainak és ajánlásainak, az érvényben lévő szabványok és szabályozásoknak megfelelően
kell használni.
A felhasznált alapanyagnak számos alkalmazása van a környezeti osztályozásából adandóan, amit, egyebek között, megerősítünk a hosszú
garanciális periódussal, még 50 évig is, az anyagtól függően (lásd a külön garancia nyomtatványt, ami ugyancsak a mi honlapunkon,
www.blachotrapez.eu, található meg).

Vizsgálati eredmények/Dokumentáció
Mindegyik termékünk rendelkezik az Alkalmazási Jellemzők Nyilatkozatával, ami a számunkra kötelező, az építési termékekre vonatkozó
Szabványok és Rendelkezések alapján állítottunk ki.
Ugyancsak minden termékünk rendelkezik a 2015 évi HK/B/0910/01/2014 számú Nemzeti Higiéniai Intézet PZH által kiállított Higiéniai
tanúsítvánnyal. Az említett dokumentumokat a teljesített rendelésre bocsátjuk ki. Megszerzésükhöz, kérjük, lépjen kapcsolatba a Minőségellenőrzési Osztállyal - a www.blachotrapez.eu honlapunkon megjelenik a megszerzésükre vonatkozó eljárás.

Szerelés
A panelek felszerelése „klik” rendszerrel egyszerű és gyors szerelést tesz lehetővé, ugyanakkor megtartva a tömítettséget, amely előnyt képez a
dupla falcos lemezekhez képest. Mivel a falcolás hosszán vannak a szerelési lyukak, a csavarok feje el vannak takarva a szomszédos paneltől. A
hatás eredménye a tető fedése különleges esztétikával, látható egybekapcsolási elemek nélkül.
A panelek tetőre szerelésének ideje alatt, mindegyik típusú lemez felülete hullámosodhat. A panel átveszi a tető alaprétegének alakját. Ezen
panelek hullámosodása természetes jelenség, amely gyakran megjelenhet. A hullámosodási hatás minimumra való csökkentése érdekében, a
paneleket nagyon jól végzett és elegyengetett alaprétegre kell helyezni, a tető szerelési művészetének elvei alapján és a szerelési utasításoknak
megfelelően.
Ugyancsak egy pozítiv hatás érhető el egy matt réteg (csökkentett tükröződés), hosszanti ráncos panelek, gyári hangszigetelő réteggel ellátott
panelek vagy kisebb össz szélességű panelek használata által.
Ezenkívül használhatja a hajlításos horony vagy hajlítási horony opciót; ezen opciók lehetővé teszik a lemez alsó szélének merevítését és az oldali
hullámosodás elkerülését.
Egy másik természetes jelenség, a lemez által keltett zaj szeles időjárásban. Ennek a hatásnak csökkentése érdekében használhat szőrös
membránt, lengéscsillapító szalagot, egy szerkezeti réteget, kondenz ellenes öntapadó membránt vagy egyéb anyagokat.

További információk
Minden típusú profilhoz megfelelően összeállított utasításokkal rendelkezünk, a lemez szállítására, raktározására, vágására és karbantartására
vonatkozóan.A tartalom megismeréséhez megkérjük Önt, hogy látogassa meg www.blachotrapez.eu honlapunkat és lépjen kapcsolatba a
Kereskedelmi és Műszaki tanácsadóinkkal vagy a cég fiókvállalataival, amelyek címét megtalálja ugyancsak a honlapunkon.
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Subsemnata DÎRLE Angela-Simona, traducător și interpret autorizat
pentru limba maghiară, în temeiul autorizației nr. 36106 din
04.10.2013, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific
exactitatea traducerii efectuate din limba română în limba maghiară,
că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin
traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.
Înscrisul a cărui traducere se solicită în întregime are, în integralitatea
sa, un număr de 3 pagini, poartă titlul/denumirea de PROSPECT, a
fost emis de firma BLACHOTRAPEZ, și mi-a fost prezentat mie în
întregime.
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Alulírott DIRLE Angéla-Szimóna, hiteles magyar nyelvi fordító és
tolmács, a romániai Igazságügyi Minisztérium által 2013.10.04.-én
kibocsátott 36106 számú engedély alapján, tanúsítom román nyelvből
magyar nyelvre történt fordítás pontosságát, hogy a bemutatott
szöveg teljesen, kihagyás nélkül lett lefordítva, és, hogy a fordítással
az irat tartalma és értelme nem lett meghamisítva. Az irat, amelynek a
fordítását kérték, teljességében, 3 oldalas, címe/elnevezése
TERMÉKISMERTETŐ, BLACHOTRAPEZ cég által lett kibocsátva, és
nekem be volt mutatva teljes egészében.
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