DiaSafe® Line Multi
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Sorolt biztonsági kikötési rendszer
ELÔNYÖK
Hôhídmentes beépítés Ö Kötôelemek nem szükségesek a beépítéshez
Rétegrenddel rögzített Ö A vízszigetelés áttörése nélkül rögzíthetô
Korrózióval szembeni ellenállóképesség Ö Tengerpart közelében és savas
esôvel sújtott ipari területeken is alkalmazható
Többszemélyes használhatóság Ö Egy munkát végzô személy minden
második oszlopközben
Minimális statikai szükséglet Ö Akár 30 kg/m2 terhelôréteg elégséges

DIADEM® RÉTEGREND
Növényzet
Ültetôközeg
DiaSafe® amôba-ellenszán
integrált terhelôszônyeggel
*VLF-150 szûrôtextil
*DiaDrain-25 H esôvízmegtartóés lefolyáslassító lemez
VLU-300/VLU-500 védôtextília
Tetôszerkezet

* Kavicsolt tetônél opcionális réteg

ALKALMAZÁSI TERÜLET
A legfeljebb 5°-os lejtésû lapostetôkön
munkát végzô személyek biztosítását szolgáló eszköz, amely egyaránt alkalmazható
leesést felfogó és visszatartó rendszerként.

EN0408

KIÍRÁSI SZÖVEG

100%
újrahasznosítható

DiaSafe® Line Multi sorolt leesés elleni- és visszatartó rendszer CE
minősített, rétegrenddel rögzített leesés elleni- és visszatartó rendszer
EN795:2012 norma alapján vizsgálva (2013.01.31-e óta érvényben), „A” és
„C” osztályba sorolva, a vízszigetelés áttörése nélkül rögzítve, 8 mm-es
nemesacél
sodronnyal,
DS
amôba-ellenszánnal,
üvegszálerôsítésû
merevítôkúppal és figyelemfelkeltő zöld színű integrált biztonsági
szőnyeggel, savas/lúgos ipari és sós tengerparti környezetnek is ellenálló
rozsdamentes
acélból
készült
rendszerösszetevő
elemekkel,
rétegvastagság jelzéssel a merevítő kúpon, száraz állapotban 80 kg/m2-es
leterhelő súllyal (kiegészítő terhelőszőnyeggel 30 kg/m2-es leterhelő súlytól)
teljes felületen le-terhelve, a gyártói utasításnak és szándéknak megfelelő
módon, a gyártó által készített és az építész által jóváhagyott terv alapján
átadásra készen szállítva és szerelve.
Objektumfüggô rendszerinformációk:
DiaSafe® Line tartóoszlop DS amôba-ellenszán GFK-kúppal és
terhelôszônyeggel: .........darab, DS nemesacél sodronykötélhossz: kb. ........fm
Gyártmány:
DiaSafe® Line Multi
Gyártói tanúsítvány: APP Kft. (H–9028 Gyôr, Fehérvári út 75.)
Weboldal:
www.diadem.com

MÛSZAKI ADATOK
Vonatkozó normák:
EN795:2012; D.A.CH.S irányelvek; ÖNORM B3417
Integrált biztonsági leterhelôszônyeg (m):
3x3**
**Leterhelôréteg súlya:
80 kg/m2
Tetôszigetelésre ható maximális húzófeszültség szakvélemény szerint (N/mm2):
0,00155 N/mm2
igen
Többszemélyes alkalmazhatóság:
igen
Tengerparthoz közeli és ipari területeken való alkalmazhatóság:
igen
Téli viszonyok (fagy, hó) közötti használhatóság:
DIADEM® APP Kft.
H–9028 Gyôr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96/512 910
info@diadem.com www.diadem.com

Green Up the Roof!

DIADEM® bejegyzett védjegy. A kiadványban szereplő képek, szövegek és illusztrációk felhasználása kizárólag a kiadó írásos engedélyével lehetséges. Minden
jog fenntartva. Az ismertetőben szereplő adatok és képek tájékoztató jellegűek, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. • 09015002

DiasSafe A4 szorolap.indd 1

TERMÉKISMERTETÔ

Zöldtetô
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