Eredeti VELUX termékek a biztonságos beépítésért

BFX 1000

Továbbfejlesztve

BFX
MK06
1000

78 cm x 118 cm

Alátétfólia és vízelvezető csatorna
• Az ablakmérethez való tökéletes illeszkedés egyszerű és biztonságos beépítést
biztosít
• Könnyű rögzíteni az ablakhoz, és ráigazítani a lécekre
• A páraáteresztő fólia minimalizálja a páralecsapódás kockázatát
• Az öntapadó sarkok az átlapoló fülekkel vízzáró beépítést biztosítanak
• Az alátétfólia mind sík, mind profilos tetőfedő anyag esetén használható
• Állítható és öntartó vízelvezető csatorna, melyhez az alátétfólia klipszekkel
rögzíthető
Alátétfólia jellemzők

Vízzáró kapcsolatot biztosít az
ablak és a tetőfólia
között
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BEÉPÍTŐTERMÉKEK

Erősített sarkok a
könnyű és tökéletes illeszkedéshez

Vízelvezető csatorna jellemzők

A sarkoknál az
átlapoló fülek
vízzáró kapcsolatot biztosítanak

A redőket könnyű
rásimítani
a lécekre

Öntartó vízelvezető csatorna,
amely elviszi a
vizet az ablaktól

Az alátétfóliát
klipszekkel kell
rögzíteni

Vízzáró kapcsolatra tervezve

Műszaki jellemzők
Alátétfólia – BFX
3 rétegű, illesztés nélküli textil, polipropilén
(PP) anyag páraáteresztő képességgel

Szóló beépítés
BFX –K– 1000

Tűzállóság:

E tűzvédelmi osztály,
EN 11925-2

Páraáteresztő
képesség (Sd):

<0,045 m, EN 12572

Vízzárás:

W1 osztály, EN 1928

Tetőhajlás:

15°–90°

Az öntapadós, átlapolható sarkok és
az előkészített butilcsíkok vízzáró és
hatékony csatlakozást biztosítanak
a tokhoz, a sarkokat is beleértve.

Kettős beépítés
EBY segédszarufával
BDX –K– 1010

Beépítés kiegészítő
elemmel GIL/GIU
BFX WK34 0000

Az alátétfólia azon része, amely az ablaktokhoz kapcsolódik, a könnyű rögzíthetőség érdekében nincs redőzve. A termék az
előre felvitt butilcsíkokkal válik teljessé.
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Tökéletes illeszkedés

Egyszerű és biztos kapcsolat

Vízelvezető csatorna

Okosan megtervezett, szabadalmaztatott, redőkkel ellátott termék, amely
könnyűvé teszi az alátétfólia rásimítását
a lécekre, és biztosítja, hogy tökéletesen vízzáró kapcsolat jöjjön létre.

Az alátétfólia egy darabban kapható,
erősített sarkokkal, és pontosan
illeszkedik az ablaknyílásra a vízzáró
és gyors beépítés érdekében.

Az öntartó vízelvezető csatorna segít
fixen tartani az alátétfóliát, miközben
elvezeti a vizet az ablak környezetéből.

VELUX
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