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Általános információk

Bádogtetőfedők a leggyakrabban használt tetőfedő anyagok a lakó , egyházi, gazdasági valamint közhasználati épületekben. A klasszikus tetőcserép
mintára formázottak, a mi lemeztetőfedési termékeink magukban foglalják a hagyományt és modern típust. Gyakran választva vannak mint tartós
tetőfedés úgy az új épitészetben mint a felújjitásokban.
A gyártási eljárás teljes automatizálása lehetővé teszi a lemez vágását az elvárt méretre. Azért tudjuk teljesíteni a legjobban nem típúsú
megrendeléseket, minimálizálva a hulladékok mennyiségét. Ajánljuk a tetőfedőket tizenegypár szinben polieszter bevonattal. PLADUR® EcoProtect
thyssenkrupp, Superior HB, aluminium valamint Colorcoat HPS200 Ultra®. A fedés legmagasabb minőségét biztosítják a komplett bevégzési elemek,
lapos lemezek, tömitések és erősitések rendszere.

Előnyök és tulajdonságok
Vitán kívüli előnye a bádog tetőfetőnek az az, hogy ő kivételesen könnyü. 1m2 lemez súlya az kb. 4,5 kg, azaz közel 10 szer kevesebb mint
a hagyományos kerámia tetőfedőnek. A könnyü fedés nem terheli túl és nem sérti az egész épület tető szerkezetét . A mi bádogtetőfedöink
dicsekedhetnek elegáns kinézettel, tartóssággal és ekonómiával.
Talia 30 mm a karcsúságból és elegánciából ismert lemeztetőfedő. Most elérhető új verzióban is magasabb átsajtolással – 35 mm. Az új Talia 35 mm
az továbbra is gyönyörü karcsú alak, most eredeti átsajtolással erősítve , mely kiegészitő lehetőségeket nyújt kis és nagy tetőfelületek alakításában.
A tetőlemez mindkét modellje: Talia 30 mm és Talia 35 mm foglalnak magukban sok előnyt és funkciót. A kivételes karcsúság és magas átsajtolás
30 mm vagy 35 mm nyújt a Talia-nak kivételes alakot.

Müszaki részletek
Teljes szélesség:
A valós fedés szélessége:
Acél lemez vastagsága:
A hullám hossza:
A tetőfedő átpréselése magassága:

~1210 mm

A profil magassága:

19 mm

A tetőfedő modul hossza:

350 mm

0,5 mm

A lap minimális hossza:

720 mm

230 mm

A lap maximális hossza:

5 970 mm

1150 mm

30/35 mm

Talia - Méretek, Keresztmetszet és hosszmetszet.
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Alkalmazás
Acél tetőfedő lemezek , melyek le vannak szállitva mint kész elemek, használva vannak tetőfedésre mikor a tető esése nem kissebb mint 14 °.
A Colorcoat HPS200 Ultra® anyag használatánál a tető minimális esése 11 °. Ezek a lemezek használva vannak az épületeken mint bevégző
és bebiztisító elemek . A bádog tetőfedőt használni kell megfelelően az épületek épitészeti , szerkezeti teveinek és a gyártó által ajánlott szerelési
móddal, a kötelező szabványoknak és műszaki-épitészeti előírásoknak megfelelően.
A használt betét anyagnak széles a környezet osztályozás szempontjából használati kerete van, amit többek között igazoljuk hosszú garancia idővel
még 50 évig is az anyagtól függően ( nézd a külön garancia nyomtatványt ami a www.blachotrapez.eu honoldalunkon van elhelyezve)

Vizsgálatok eredményei/ Dokumentáció
Minden termékünknek van Használati Tulajdonsági Deklarációja, mely el van készitve részünkre az épitészeti termékekre kötelező Szabványok
és Rendelkezések alapján.
Úgyszintén rendelkezünk Higéniai HK/B/0910/01/2014 számu 2015 évben az Állami Higiéniai Vállalat PZH által kiadott Ateszttel.
Ezeket az okmányokat csatoljuk minden kivitelezett megrendeléshez. . Ahoz hogy őket megkapják, kérjük felvenni a kapcsolatot a Minőség Ellenőrzési
Osztállyal – a mi www oldalunkon meg van adva hogy lehet őket beszerezni.

SPS
Tájékoztatjuk úgyszintén, hogy megelőzve a Vevők elvárásait , a Blachotrapez cég a gyártásban használ világszertes kivételes SPS technológiát Safe Profiling System, azaz Biztonságos Préselés Rendszert. Bevezetve az innovációs lemez préselési rendszert (profilozás) ami lehető let a sokéves
kutatás, elemzés és vizsgálatok alapján, melyeket a mi szakértőink folytattak együttmüködve acél és új technolgia együttes szállitókkal. Érdemes
aláhúzni , hogy az SPS rendszer védve van szabadalommal mint innovatív és újszerü a piacon.
Az SPS technológiai eljárás megengedi az acél anyag átpréselését optimális éghajlati körülményekben – függetlenül a környezet hőmérsékletétől.
Ennek köszönhetően tökéletes módon lehet lágyitani az alapanyagot, főleg a lakk bevonatokat. A kulcs előnyök, melyeket generál az SPS technológia
az mindenek előtt olyan tulajdonságok és paraméterek elérése , melyek emelik a cégünk által leszállitott anyag tartósságát és a kivitelezése minőségét.
A használt technológia okozza, hogy a fedő anyag kivételesen ellenáll a külső tényezők desztriukciós hatására , korrózióra és sérülésekre. Egyúttal
nem veszti a tulajdonságait, biztosítva a tető hatékony védelmét és magas esztétikai tulajdonságát sok éven át. Az SPS használatából adódó összes
tényezőnek köszönhetően a legnagyobb sikert értük el - a Poliester Standard bevonatokkal kezelt (fényes, matt) termékek esetében a garanciális
időszakot további 5 évre meghosszabbítottuk, ami azt jelenti, hogy 10 év garanciát vállalunk a lakk bevonatok rétegleválására.
Az SPS innovative technológia használva volt előszőr a Blachotrapez gyártási eljárásában már 2014 évben, mikor meghosszabbitottuk a garancia időt
a mi fő szállitónkkal ThyssenKrupp Steel Europe kohóval.
Akkor lett meghosszabbitva a garancia idő 20 évről 35 évig a PLADUR®Relief iceCrystal részére és 15 évről 25 évre a PLADUR®Wrinkle MAT
valamint PLADUR®RAL Premium.részére.
Teljes meggyőződéssel ajánljuk az SPS rendszert, mely megengedi hogy a lemez legtartósabb legyen és növeli a korrózió és sérülések elleni ellenálást.
A tető hosszabb ideig tölti be a funkcióját, komfortot biztosítva a lakóknak.

Kiegészitő Információk
Minden profil fajta részére rendelkezünk a lemez részére megfelelően előkészitett szállitási, raktározási , vágási és karbantartási útmutatóval.
Ahoz hogy megismerjék az ők tartalmát látogassák meg a honoldalunkat www.blachotrapez.eu valamint forduljanak a mi Kereskedelmi Műszaki
Tanácsadóinkhoz vagy a cég részlegeinkhez, melyeknek a cimei szintén a honoldalunkon találhatók.
Rendelkezünk szintén számos díjakkal és igazolásokkal úgy a nyersanyagra mint a késztermékekre, melyeket meg lehet ismerni a www.blachotrapez
honoldalunkon.
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