Geprefabriceerde vormstukken
Geprefabriceerde vormstukken
EEN SNELLERE AFDICHTING MET PR EFAB VORMSTUKKEN
EEN SNELLERE AFDICHTING MET PREFAB VORMSTUKKEN

Voor het inwerken van alle soorten hoeken zijn tevens speciale geprefabriceerde gestanste
delen verkrijgbaar. De vormstukken worden uit het zelfklevende RESIFLEX® SK gestansd.
VORMSTUKKEN
• Gesloten cirkel voor binnenhoeken

• De montage van de prefab vormdelen maakt bij een gerichte plaatsing
de vorming van hoekgebieden mogelijk, onafhankelijk van de vorm en
de ligging van de hoek.
• Daarbij is vervorming van het materiaal goed mogelijk.

• Cirkel met uitsparing
voor buitenhoeken

• Het ontstaan van een uniforme
lasnaad tijdens het hete lucht
lassen van alle stukken maakt net
als bij de RESITRIX® dakbanen een
visuele controle voor de 100 %
dichtheid van de naad mogelijk.

• Tongvormig, ovaal, aanvulling
voor binnen- en buitenhoeken

• De vormdelen hoeven niet eerst
met de hand op maat te worden
gesneden, waardoor er sneller en
efficiënter kan worden gewerkt.
VERWERKINGSINSTRUCTIES

VOORDELEN
• De gestanste delen met uitsparing
zijn binnen de uitzetzone niet gewapend. Deze wapening hoeft voor
de plaatsing daarom niet handmatig te worden verbroken.

De vormstukken zijn minimaal
19 cm breed. De randen moeten
worden afgerond.
Ze worden langs het gehele oppervlak met hete lucht gelast.

OPSLAG
De houdbaarheid in originele verpakking bedraagt 12 maanden.
Op de volgende afbeeldingen
worden de vormstukken afgebeeld
en de montage daarvan binnen de
totale hoekconstructie. Eventueel
moeten extra vormstukken worden
ingezet.

VERPAKKINGSEENHEID
50 stuks per pakket

Voor het gebruik van onze producten moet u de instructies in onze
EU-veiligheidsgegevensbladen en
de veiligheidsinstructies op onze
verpakkingslabels naleven.

De verwerking is mogelijk tot -10°C.

De informatie en productomschrijvingen in deze publicatie zijn naar eer en geweten opgesteld op basis van onze ervaringen en tests. Uit deze informatie kunnen geen
eisen totschadeloosstelling voortvloeien. Wij behouden ons het recht voor om technisch zinvolle veranderingen aan constructies en programma’s door te voeren als die
beantwoordenaan de hoge eisen qua kwaliteit en vooruitgang.
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44

Industrieweg 16

T

+31 (0) 38 339 3377

8263 AD Kampen

F

+31 (0) 38 339 3378

RESITRIX® Productcatalogus

E

info.nl@ccm-europe.com
www.ccm-europe.com

GEPREFABRICEERDE VORMSTUKKEN

Geprefabriceerde vormstukken

