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Informații generale
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Lățime totală:

Lățime acoperire reală:

Grosime produs finit (oțel):

Grosime produs finit (aluminiu):

T-Panel - dimensiuni, secțiune transversală și longitudinală.

Detaliu

Produs cu aspect original de îmbinare a panoului de acoperiș cu tabla trapezoidală. T- panel este o învelitoare de acoperiș care îndeplinește nu 
numai standardele funcționale, ci și estetice și arhitectonice. Croit pe măsura nevoilor clientului contemporan, se integrează perfect în arhitectura 
înconjurătoare.

Avantaje și proprietăți

Ștanțarea dublă conferă rigiditate tablei și dispersează tensiunile rezultate din dilatarea termică a tablei. Panoul asigură un efect vizual plăcut
ochiului. Este disponibil în două tipuri de suprafață: netedă (profil din aluminiu) și nanoundă (profil din oțel).

T-panel este o învelitoare economică și ușoară, care nu îngreunează structura acoperișului. Acest tip de învelitoare se pretează perfect pentru
construcții rezidențiale, de birouri și chiar economice.

Detalii tehnice
Din considerente tehnologice, ultima foaie poate avea tăiere dreaptă. Acest lucru rezultă din procesul tehnologic și nu reprezintă 
un defect al produsului.

Lungime minimă foaie:

Lungime recomandată:

Adâncime profil:

* Blachotrapez nu răspunde de deteriorările mecanice apărute în timpul transportului la foile mai lungi decât cele recomandate în Detaliile Tehnice ale Profilului. Comandarea unor foi mai lungi
decât cele recomandate crește riscul apariției deteriorărilor în timpul transportului, prelucrării și montajului. Foile mai lungi decât cele recomandate pot suferi deformări. Acest lucru are legătură
cu tehnologia de producție și cu dilatarea materialului sub influența variațiilor de temperatură.
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Utilizare

Rezultatele testelor /Documentația

Montaj

Informații suplimentare

T-Panel livrat sub formă de elemente finite, utilizat în construcții pentru învelitori de acoperișuri cu o înclinare de peste 9°. În cazul materialului
Colorcoat HPS 200 Ultra® , înclinarea minimă a acoperișului este de 6°. T-Panel trebuie folosit în conformitate cu proiectele tehnice ale clădirilor,
instrucțiunile și recomandările de montaj ale producătorului, normele și prevederile tehnice și de construcții în vigoare.

Blachotrapez recomandă Cumpărătorului să achiziționeze toate materialele necesare pentrurealizarea unei investiții în cadrul unei singure
comenzi. În cazul comenzii suplimentare, pot apărea nuanțe diferite, fapt ce nu depinde de Producător.

Materialul de încărcare folosit are o arie largă de utilizare datorită clasificării de mediu, fapt pe care îl confirmăm, printre altele, prin termenul
mare de garanție, în funcție de material (vezi formularul de garanție de pe pagina noastră www.blacho.ro).

T-Panel deține Declarația Proprietăților Utilitare, întocmită în baza Normelor și Directivelor în vigoare, valabile pentru produsele de construcții.

Deținem de asemenea și Certificatul de Igienă nr. B-BK-60211-1315/19 emis de Unitatea de Stat pentru Igienă PZH.
Aceste documente sunt emise pentru comanda realizată (pentru a le obține, vă rugăm să contactați Departamentul de Control al Calității - schema
obținerii lor este inclusă pe pagina noastră www.blacho.ro)

Panoul este montat conform tehnicii pentru tablă trapezoidală. T-Panel se așază prin îmbinare prin suprapunere și cu ajutorul șuruburilor speciale,
se fixează de șipci. Acestea asigură îmbinarea etanșă cu tabla. Acoperișul astfel executat își păstrează toate proprietățile timp de ani îndelungați,
asigurând un aspect atractiv și funcționalitatea.

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 Consultanții noștri Comerciali-Tehnici din
sucursalele noastre, ale căror adrese le puteți găsi pe pagina web.

Deținem de asemenea numeroase premii și Certificate, despre care puteți afla detalii pe pagina noastră www.blacho.ro
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