
  
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

DATASHEET ALUMON ZADEL LICHTSTRAAT

Alumon lichtstraten vallen onder geharmoniseerde Europese normen bouwmaterialen EN 14963. In
deze normen zijn specificaties gedefinieerd om te voldoen aan de technische voorschriften van de 
EU-wetgeving.

Alumon zadel lichtstraten worden geproduceerd als vaste zadel lichtstraat zonder opstand 
opgebouwd uit aluminium profielen en polycarbonaat meerwandige platen met dikte 10mm of 
16mm bedoeld als daglichttoetreding op vlakke en hellende daken van gebouwen.

Alumon Lichtstraten worden opgebouwd uit specifieke eigen onderdelen en deze zijn als volgt te 
specificeren:

• Alumon vast opstandprofiel 30° of 45°
• Gelast onderprofiel 5529
• Ingezaagd bovenprofiel 5507 (gerubberd en geponst)
• Geassembleerde kopschotten vervaardigd uit aluminium en polycarbonaat
• Polycarbonaat kanaalplaten in dikte 10mm of 16mm
• Bevestigsmateriaal passend bij type lichtstraat

Essentiële kenmerken Prestaties

Zonfactor
Helder 10mm / 16mm
Opaal 10mm / 16mm

78% / 64%
59% / 48%

Lichttransmissie
Helder 10mm / 16mm
Opaal 10mm / 16mm

74% / 62%
47% / 35%

Brandgedrag (EN13501-1)
Polycarbonaat
Aluminium

B-s1-d0
A2

Thermische weerstand 10mm / 16mm 2,7 W/m²K / 2,0 W/m²K 

Geluidsisolatie 10mm / 16mm 19dB / 21 dB
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