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Produs nou
din gama de garduri

Fișă
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Șipci din oțel
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Informații generale

20,9 mm 2400 mm

156 mm 150 mm

0,40 - 0,55 mm

catalog culori producător

123 mm

123 mm
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® ®

Pladur® ®

25/10, 25/7, 35/10, 35/7, 50/10, 36/10, 30/30, 20/20

Firma Blachotrapez a lansat în ofertă un nou produs – Șipcile din oțel Premium. Acesta este primul produs din gama de garduri care, împreună cu
învelitorile pentru acoperișuri oferite de producător, vor constitui un sistem complet de soluții de finisaje pentru casă și împrejurimile acesteia. Cele
trei caneluri longitudinale în secțiunea șipcii rigidizează produsul în modul optim.

Tipul materialului din care sunt realizate

Șipcile din oțel Premium sunt produse din cea mai bună calitate de oțel de pe piață și sunt disponibile în câteva tipuri de învelișuri de vopsea, inclusiv
învelișuri care imită structura lemnului. Șipcile din oțel sunt disponibile în versiunea cu înveliș pe o parte sau pe ambele părți. În versiunea cu înveliș
pe ambele părți sunt disponibile următoarele culori: maron (RAL8017), negru (RAL 9005), gri grafit (RAL 7016) și STEJAR AURIU similar cu lemnul.
În versiunea cu înveliș pe o singură parte. RAL, RAL TK, MAT TK, iceTK, Superior HB, similar cu lemnul (inclusiv Wood TK).

Detalii tehnice

Înălțime profil:

Lățime insert:

Lățime utilă:

Lățime totală:

Lungime element: pe dimensiunea dorită

Lungime recomandată maximă 
a elementului:

Lungime minimă a elementului:

Grosime produs finit:

Gamă de culori:

Tip înveliș organic:

Material:

Grosime înveliș organic[µm]:

Clasificare de mediu: în funcție de tipul învelișului organic în medii de categorie de corozivitate între C1 – C4

Dimensiuni și secțiune transversală
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Utilizare

Șipcile din oțel Premium sunt utilizate pentru realizarea gardurilor. Prin construcția lor, nu îngreunează structura gardului, permițând formarea liberă
a liniei acestuia și alegerea înălțimii optime - conform nevoilor individuale, precum și reglarea liberă a deschiderii acestuia. Un avantaj indiscutabil
al sistemului este montajul extrem de simplu și rapid, care poate fi executat individual. Se recomandă montajul șipcilor pe verticală. Un atu este de
asemenea faptul că șipcile pot fi păstrate ușor curate, fără a necesita o întreținere specială.

Avantaje și curățare

O rezistență mai mare la îndoire, se murdăresc mai puțin. În utilizarea practică, suprafața este rezistentă la zgârieturi.

Dacă este necesar, Șipcile din oțel Premium trebuie curățate cu grijă, folosind apă rece sau călâie. Se poate folosi un lichid de spălare ușor alcalin,
fără conținut de oxidanți (de ex. clor). După folosirea detergentului, suprafața trebuie clătită cu apă rece. Nu folosiți perii abrazive, pentru a nu cauza
zgârieturi pe suprafață.

Îmbunătățiri și vopsire

Lipsa minoră, locală, a vopselei pe învelișul de vopsea, apărută de ex. în urma deteriorărilor mecanice din timpul transportului, montajului, pot fi
ameliorate pe cont propriu folosind o vopsea cu uscare în aer liber. În funcție de mărimea suprafeței deteriorate, cel mai bine este să folosiți un
marker, o pensulă sau un pistol cu pulverizare. Acest lucru va permite evitarea diferențelor nuanțelor de vopsea între suprafața ameliorată și cea
vopsită din fabrică. Se recomandă folosirea vopselelor speciale ale producătorului, disponibile în punctele noastre de vânzare.

Îmbunătățiri și vopsire

Pentru toate tipurile de profile avem instrucțiuni de transport, depozitare, tăiere și întreținere a tablei, pregătite corespunzător. Pentru a lua la
cunoștință conținutul acestora, vă invităm pe pagina noastră www.blachotrapez.eu și la Reprezentanții noștri Comerciali sau în sucursalele noastre,
ale căror adrese le puteți găsi pe pagina noastră web. Deținem de asemenea numeroase premii și certificate, atât pentru materialul folosit, cât și
pentru produsele finite, despre care puteți afla detalii pe pagina noastră www.blacho.ro


