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 �het FAÇALU+ systeem is ontwikkeld om verticale overspanningen tot 3 meter op te nemen. er wordt een dubbele verankering voorzien in bv. de 
vloerplaat van elk verdiep
 �het dubbel T-profiel heeft een dikte van 3 mm, de beugels LR200 een dikte van 4 mm, beiden vervaardigd uit aluminium 6060 T5 volgens voorschrif-
ten van de CSTB 3194. het profiel wordt bevestigd met behulp van zelfborende schroeven van het type PERFIX
 �de beugellengte varieert tussen 80 en 240 mm
 �de verankering wordt uitgevoerd met een doorsteekanker BARACO of chemisch met CHIMFORT GREEN
 �meer info op aanvraag

13-01 alu regelwerk
 FAÇALU+

FAÇALU+ steunplaat

aluminium 6060 T5

FAÇALU+ STEUNPLAAT

h dikte VE code
200 2 50 611161

 �toepassing: steunplaat ter voorkoming van rotatie van de ISOLALU+ beugels
 �voldoet aan de normen: CSTB 3194
 �Veritas testrapport nr. 1947318 / 1A volgend op bijlage 1 van CSTB 3194 (januari 2000)
 �voldoet aan de normen: NF A50-411 en NF A50-710

FAÇALU+ beugel
Hoogte 200 mm

aluminium 6060 T5

ISOLALU+ LR 200

l RA
mini

RA
maxi

dikte VE code
80 120 140 4 50 611178

100 140 160 4 50 611179
120 160 180 4 50 611180
140 180 200 4 50 611181
160 200 220 4 25 611182
180 220 240 4 25 611183
200 240 260 4 25 611184
220 260 280 4 25 611185
240 280 300 4 25 611186

Gat Ø 5,1

Sleufgat
5,5x25

 �toepassing: beugel voor verticale bevestiging met aluminium FAÇALU+ profiel
 �voldoet aan de normen: CSTB 3194
 �Veritas testrapport nr. 1947318 / 1A volgend op bijlage 1 van CSTB 3194 (januari 2000)
 �voldoet aan de normen: NF A50-411 en NF A50-710
 �2 beugels per FAÇALU+ steunplaat
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