HD KUNSTSTOF VLOERPLAAT 46T
Verpakkingseenheid

1 Pak = 30 Stuks

TOEPASSING

Resultaat per m² voor een gelijkmatig over het gehele oppervlak verdeelde en niet plaatselijk geconcentreerde belasting,
afhankelijk van het rapport D-280720-06298 - 21 AOUT 2020.
(1)

De HD Kunststof Vloerplaat 46T beschermt harde en
gestabiliseerde ondergronden tegen beschadigingen
door zware ladingen, zoals vrachtwagen en heftrucks.
De plaat kan ook gebruikt worden als ondersteuning
voor elk soort tijdelijke constructie (steigers, decors,
podia ...).

Opmerking 1 : Afhankelijk van het gebruik, de ondersteunde belasting en de kwaliteit en poreusheid van de vloer, is het mogelijk
dat het gebruik van de HD Kunststof Vloerplaat 46T niet voorkomt dat er markeringen op de te beschermen oppervlakken
ontstaan. Daarom adviseren wij, om het risico te beperken, het gebruik van een beschermende onderlaag (door u getest en
goedgekeurd).

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Opmerking 2 : Bestemd voor installatie op harde en/of gestabiliseerde vloeren.
Opmerking 3 : Een installatie van de Vloerplaat zonder een oprijplaat verminderd de levensduur van de platen (op het niveau
van de groef van vergrendeling). Evenals dat het een verhoogt risico vormt voor het personeel en het publiek omdat het de
kans op vallen / struikenen verhoogt. Het gebruik van oprijplaten (optioneel beschikbaar) aan de randen wordt daarom sterk
aanbevolen.
Opmerking 4 : Dit product is niet geschikt voor wegverkeer.

• Materiaal : Gerecycled soepel PVC
• Gewicht : 35 kg
• Belastingscapaciteit : Tot 46T/m² (1),
afhankelijk van de kwaliteit van de vloer
• Afmetingen : 120 cm x 80,5 cm x 3 cm
• Oprijplaten (optioneel beschikbaar)

Tolerantie van +/- 10% ten opzichte van de genoemde maten.
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