
  
De informatie en ons technisch advies – zij het verbaal, schriftelijk of proefondervindelijk – wordt gegeven in goed 
vertrouwen en naar best vermogen, maar houdt geen garantie in, ook niet wat betreft eventuele beschermende rechten van 
derden. Ons advies ontslaat u niet van de plicht de verschafte informatie te verifiëren – vooral die informatie die wordt 
vermeld in de veiligheids- en technische informatie – en de geschiktheid van onze producten te testen voor elke specifieke 
bewerking en gebruik. De toepassing, het gebruik en de verwerking van onze producten en de producten door u vervaardigd 
op basis van ons technisch advies bevinden zich buiten onze controle, en zijn bijgevolg volledig uw eigen 
verantwoordelijkheid. Onze producten worden verkocht in overeenstemming met de meest recente versie van onze 
algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.
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DATASHEET POLYCARBONAAT DRIEWANDIGE GOLFPLAAT

Materiaal : lichtdoorlatend polycarbonaat (PC)
Profieltype : golfplaat 177/51 3-wandig (H-structuur)
Toepassing : lichtstraat
Kleur : helder en opaal
Plaatbreedte : 1097 mm
Werkende breedte : 1060 mm
Lengtes : advies maximale lengte 6000 mm
Dikte (gemiddelde) : 6,0 mm 2,0 kg/m² (standaard)

Gebruikstemperatuurgebied : -30 tot 120 °C 
Lin. therm. uitzettingscoëfficient : 0,065 mm/m·°C
Brandklasse : Bs1d0 (volgens NEN 13501-1)
UV bescherming : éénzijdig d.m.v. coëxtrusie
U-waarde : 3,3 W/m²K
Lengte toleranties tot 3 m : -0/+10 mm
Werkende breedte toleranties : +/- 5 mm
Plaatbreedte tolerantie : +/- 10 mm

Max. overspanning (cm) bij 3 of meer gordingen bij een belasting

80 kg/m² 120 kg/m² 160 kg/m² 200 kg/m²

 Doorbuiging 1/50 van de overspanning 138 122 110 100

Doorbuiging max. 50 mm 158 145 135 126

Minimale dakhelling: 5%

Technische gegevens

Helder Opaal

 LTA (=lichttransmissie) 79% 55%

ZTA (=zonnefactor) 85% 63%

SC (= schaduwfactor) 98% 72%
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