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OWOMAK® ISO
Geëxtrudeerde
meerwandige golfplaten
uit polycarbonaat

G Hoge slagvastheid en optimale weerbestendigheid
G Uitstekende lichtdoorlaatbaarheid
G Licht van gewicht en eenvoudig te monteren
G Brandklasse: B1/DIN 4102
G UV-bestendig door coëxtrusie

OWOMAK ®-Iso-golfplaten van polycarbonaat – gecoëxtrudeerd – B1 DIN/4102
Deze meerwandige 6 mm dikke iso-golfplaat uit polycarbonaat wordt op verscheidene manieren ingezet als
dakbedekking en glazen muur, bijv. lichtstraten voor vezelcementdaken, OWONIT 2000-daken, voordaken,
industriehallen, sporthallen en openbare gebouwen.

Deze platen hebben de volgende bijzondere eigenschappen:
쎲 Hoge lichtdoorlaatbaarheid van ca. 80%
(transparant).

쎲 Goedgekeurd door bouwtoezicht voor brandklasse
B1/DIN 4102.

쎲 Warmte-isolerend en energiebesparend bij een
K-waarde van K = 2,8 W/m2 °C en daarmee
ca. 50% beter dan bij een enkelwandige dakbedekking.

쎲 10 jaar garantie op breuk, weersbestendigheid

쎲 Goede weersbestendigheid.
쎲 Groot temperatuurbereik van – 40°C tot +120°C.

쎲 Ordergebonden vervaardiging van speciale lengten met gelaste uiteinden en in de fabriek gesneden hoeken is mogelijk.
쎲 Gewicht: 2,0 kg/m2

Verwerkingsinstructies:
Bevestiging

Gordingsafstanden

Wij adviseren de platen te leggen zoals dat gebeurt
bij vezelcementplaten. Het boorgat moet groter zijn
dan de schroefdiameter. Gebruik daarom schroeven
met een dichtingsplaatje zoals PID- of Spedecschroeven. Bevestigen op elke 1ste, 3de en 5de
golf.

쎲

Tot 1500 mm (90 kg/m2 sneeuwlast, gelijkmatig
verdeeld)

Opgelet: Voor zover regionale voorschriften van
toepassing zijn, moeten deze worden nageleefd!

Overige aanwijzingen:
Overige aanwijzingen
– De platen op de palletten mogen niet onbeschermd
worden blootgesteld aan regen en wind.
– Reinig de platen altijd met een neutraal reinigingsmiddel (zeepoplossing), even afwassen en goed
afspoelen.
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De waarden en aanwijzingen die in deze brochure
vermeld staan, zijn gebaseerd op waarheidsgetrouwe inlichtingen en onze ervaringen. Wij kunnen
echter geen garantie geven voor de in deze brochure genoemde waarden, aangezien de toepassing
buiten onze controle ligt. Wijzigingen blijven voorbehouden.
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