TECHNISCHE FICHE

SOPRASOLAR FIX EVO-Voetstuk
Omschrijving
De SOPRASOLAR FIX EVO-Voet bestaat uit een in de hoogte regelbaar met glasvezel
versterkt polyamide voetstuk geschroefd op een soepele SEBS-bitumen plakplaat.
Aan de bovenzijde van de voet is een bevestigingsprofiel voorzien waarop de
zonnepanelen rechtstreeks kunnen worden aangebracht (geen extra rail nodig).
Met behulp van de voetstukken kunnen zonnepanelen zonder doorboringen
aangebracht worden op platte daken met een helling van 2 tot 20 %.

Kenmerken
Plakplaat
Afmetingen (mm)
Wapening
Afwerking bovenzijde
Afwerking onderzijde
Dekmassa
Dikte (mm)
Treksterkte L/B (N/5 cm) (EN 12311-1)
Rek bij maximale treksterkte L/B (%) (EN 12311-1)
Nageldoorscheursterkte L/B (N) (EN 12310-1)
Flexibiliteit bij lage temperatuur (°C) (EN 1109)
Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur (°C) (EN 1110)

300 x 300
niet-geweven polyestervlies 250 g/m²
leislag
wegbrandfolie
SEBS-bitumen
≥4,7
800
40
250
≤-10
≥95

Regelbaar voetstuk
Samenstelling
Afmetingen steunvlak (mm)
Lengte bevestigingsprofiel (mm)
Hoogte (mm)

met glasvezel versterkt polyamide (PA 6 GF30)
250 x 250
120
120/160

Voet (geheel)
Treksterkte (verticaal) (N)
Massa totaal (kg)

1700
1,3

Opslag
Droog opslaan op een vlakke ondergrond, beschermd tegen de weersomstandigheden.

Verwerking

Bijzondere aanwijzingen
Hygiëne, gezondheid en milieu
Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.
Kwaliteits-, Milieu- en Veiligheidsmanagement
SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid.
Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen EN ISO 9001 en EN ISO 14001.
SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus
ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de
bestelling.
Contact: www.Soprema.com
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De plakplaat wordt volvlakkig gelast op de bitumineuze waterdichting:
- de posities van de voeten uitmeten en aanduiden.
- de ondergrond reinigen en de minerale afwerking inwalsen.
- de plakplaat wordt volvlakkig gelast op de bitumineuze waterdichting.
Raadpleeg de producent voor meer informatie betreffende de plaatsingsvoorwaarden en -methode.
De voet wordt gebruikt in combinatie met toebehoren uit het SOPRASOLAR gamma.

