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Materiaal Kabel: roestvrij staal Ø 10 mm 
Schuifdrempel: recycling-PP

Afmeting Hoogte: 80 mm
Breedte: 80 mm
Lengte: 1200 mm
Lengte voor kabel-asmaat: 1000 mm

Kleur zwart
Hoeveelheid/
leveringseenheid

Conform bestelling

Leveringsvorm Conform bestelling als 
pakketverzending, of op pallet.

Verpakkingsmaat pallet
Leveringsgewicht Conform bestelling

 

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde 
productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden 
om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor 
drukfouten.

Optigrün-schuifbeveiliging voor dakbegroeiing als opgehangen 
schuifbeveiligingssysteem geschikt voor dakhellingen tot 45° 
uit schuifdrempels en roestvrijstalen kabels.

Toepassing
- Als schuifbeveiliging op hellende daken met een dakhelling 
  van 15° - 45° voor bevestiging op locatie aan daarvoor geschikte 
  ankerpunten.
- Schuifkrachten dienen per project door Optigrün berekent te 
  worden om te bepalen hoeveel lasten er op de ankerpunten, 
  kabels en schuifdrempels komt zodat ze hierop aangepast 
  kunnen worden.

Bijzondere eigenschappen
- Drempels met dwarse, 11 mm brede sleuven om in de 
  roestvrijstalen kabels te haken.
- Roestvrijstalen kabels conform Optigrün-advies af fabriek met 
  drempelstoppers uitgerust.
- Regel-asafstand van de kabels 1,00 m.
- Rijafstand van de drempels afhankelijk van de dakhelling: 
  15° - 20° = 100 cm
  21° - 30° = 50 cm
  31° - 45° = 25 cm

Optigrün international AG
Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen

Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

Optigrün Benelux
Koperslager 33, 3861 SJ Nijkerk

Tel. +31 33 - 463 56 81, info@optigroen.nl
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