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GLL tetősíkablak acél rácsostartóval gyámolított szendvicspanel tetőben
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rendszersaját zártcellás PE tömítő csík

öntapadó EPDM vízhatlan lemezgallér takaró
rátét lemezsávon kicsapódó kondenzvíz elvezetésére

alumínium csíkkal erősített
papír élvédő szalag

55/100.2 hidegen hajlított
tüzihorganyzott kiváltó keret "C" profilja

86/100.2 hidegen hajlított
tüzihorganyzott "Z" profilú szelemen

EPDM lemezgallér rendszersaját varrattömítő éllezárása

szendvics tetőpanelt rögzítő önfúró
tömített hatlapfejű lemezcsavar

55/100.2 hidegen hajlított
tüzihorganyzott kiváltó keret "C" profilja

önmetsző gyorcsavar

profilt rögzítő és szigetelés csatlakozást vonal
mentén leszorító önfúró hatlapfejű lemezcsavar

alumínium csíkkal erősített
papír élvédő szalag

párafékező fóliát leszorító
és gk burkolatot hordó bordaprofil

főtartó HEB100 gerinc "I" szelvény

főtartó 50/50 öv zártszelvény

szendvicspanellel egyező színű és profiltipusú rátét lemezsáv

PIR maghőszigetelésű szendvics
szerkezetű tetőpanel

szendvicspanellel egyező színű és
profiltípusú rátét lemezsáv

butilkaucsuk tömítő szivacs csík
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katalógus méret - 6cm

326 katalógus méret=(SZ) x (H)
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         VELUX BBX
         párafékező fólia

párafékező fóliát leszorító
és gk burkolatot hordó bordaprofil

VELUX EDW burkolókeret

VELUX EDW burkolókeret

profilt rögzítő és szigetelés csatlakozást vonal
mentén leszorító önfúró hatlapfejű lemezcsavar

önmetsző gyorcsavar

előre üzembe legyártott, 18mm vastag víz főzés és
lúg álló rétegelt lemezből készülő keret, kitöltő PIR
hab hőszigeteléssel 20 cm-ként távtartó-összekötő
rétegelt lemez lapokkal

VELUX EDW burkolókeret

öntapadó EPDM vízhatlan lemezgallér
takaró rátét lemezsávon kicsapódó

kondenzvíz elvezetésére

TR5n

TR5n

szél és vízzáró
alátéthéjazat

teljes felületen
öntapadó szalaggal

tűzőkapocs

VELUX ZWC 2.
             lemez

A részlet
M 1:2,5

TR5n szendvicspanel héjazat
10cm PIR hőszigetelő maggal rendelkező, festett, 08mm
 vastag horganyzott acél vértezetű szendvics tetőpanel,
 PIR hőszigetelő mag hővezetési tényező max. ʎ=0,026 W/mK
10cm 2mm falvastagságú hidegen hajlított tüzihorganyzott
 acél "Z" szelemen
12cm melegen hengerelt tüzihorganyzott acél "I" szelvény a
 rácsos tartó övszelvénye

Katalógus méretek;
szélesség (SZ) x hosszúság (H)
mm-ben megadva

TETŐSÍKABLAK
MÉRETKÓD

GLL
SZ  X  H

CK02     550 x 780
CK04     550 x 980
FK04     660 x 980
FK06     660 x 1180
FK08     660 x 1400
MK04     780 x 980
MK06     780 x 1180
MK08     780 x 1400
MK10     780 x 1600
PK06     940 x 1180
PK08     940 x 1400
SK06   1140 x 1180
SK08   1140 x 1400

Műszaki adatlap
Beépítési útmutatók

Teljesítmény nyilatkozat

GLL tetőksíkablak
termékinformációk:

VELUX CAD

Kirekesztés számítási útmutató
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