SZIMPLA FÓLIARÖGZÍTŐ

SÍN mííanyag betétpárral
Fclhaszn:ílható:

Íveken a fólia palást. vagy a

végfal fóliák rögzítésére
csatornákban;

földelés

lapjára IH~jlitva; vápa

kiváltására (alátámasztást

igényel); szeJJőzők. ajtók keretének.
ÁltalánoS:lII: A
Szimpla
sint
használjuk
legáltalánosabban.
K iválóan
alkalmas dupla
fóliás
rendszerekhez.
a
töliák
légmentes rögzítésére
íveken
és
egyenes
felületeken egyaninl. Olyan helyeken jó. ahol
kap

alátámasztást

(horda.

vápa,

cső,

z:irtszelvény. stb.) Jól hajlik lapjára (szinte saját
súlyától). Egyik széle teljesen le van kerekítve.
ezért lehet úgy is. hogy a tölia derékszögben

áJJjon a sínre (például a végbordákon).
Rögzítési javaslat:

Egyenes fellileteknél 25-40 cm-enként, ives felületcknél 20-33cm-enként;

önfúró o

6,3 acél csavarokkal. vagy átmcnő M6 vagy Mg acél csavarokkal.
Összetétel:

Alumínium

sín a hozzá tartozó:! szál FN21-as erös miíanyag hetétpárral.

i\1érctc: Szélessége: 50mnl. Hossz: A műanyag hetét pár 2m/szál. az alumínium 6m/szél. Igény szerint
ingyen elfűrészeljlik.
Meltieg)'zés: Dupla sinként jól használható, ekkor 2 szimpla sínt összeforgalunk

úgy. hogya

tlileiknél

közös csavarral tudjuk rögzíteni.
FN21 Műanyag
belétpá,,: Az alumínium löliarögzítö sínek tartozéka. Anyaga J. osztályú
miianyag. Élettartama 3-10 év, a fóliacseréktől és az igénybevételtöl függően. Abetétek behelyezésekor
lehctőség szerint ne használjunk kalapácsol.
FÓLIARÖGZÍTÉS

MENETE:

A vázhoz rögzített alumínium sínbe keríil az l vagy 2 db fólia. Ezután kövdkezik az "U" alakú rögzitö
Ilulanyag betét (lány). Fontos, hog)' clöszlir arról t:imassza he, amerről az Í'rt(~kcsrólia v:tn, ma,id a
sallanl:os résznél fo"dílsa he. ÍI:Y nem tud kialakul ui nyíds. A befordílást lehel végezni kézzcl. vagy
lapos anyaggal. rövid spakliva!. Lehetőség szerint ne basználjon kalapáesot. ha mégis. akkor csak gumi
kalapáCSOl, és azzal is nagyon óvatosan bánva, hogy le ne törjön a széle a betétnek. Hidegben a
mííanyag rideg. ezért törékenyebb. A záró mííanyag betétet (fiú), már csak akkor rakja be, ha teljesen
jól áll a töliapalásl. A belétck között tartson dilatációs hézagol. El. hidegben Icgycn akár 1,5-2cm is.
Javasolt. hogya fiú és a lány toldása eltolva legyen. ne essen egybe. Erre megoldás. hogya fiút féllel
indítjuk. A fiú hehelyezésekor már lehet gumikalapácso! használni, de itt is óvatosnak kelJ lenni. 5C

alatt nem javasolt a fóliahú7ilS, löliarögzítés.
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