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4,0 -4,5 mm

Felhasznált acél szakítószilárdsága EN 10002-1 270-550N/mm
2

EN 10143 0,45 mm (±0,03)mm

EN 10327 DX51D+ZFelhasznált acélminőség

Tűzvédelmi osztály EN 13501-1

Z200 (200g/m
2
 - két oldalon együttesen)Horganyvastagság EN 10327

MSZ EN 13658-1

MASTERPLAST Kft. 

8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a

Mérete, kiszerelése:

Tulajdonság

Termék megnevezése:

Forgalmazza:

Rendeltetése és 

felhasználási területe:

Tüzihorganyzott acéllemezből hideghajlítással formázott acélprofil

Termékjellemző

Masterprofil vezetősín 6-10 mm

Száraz körülmények között; környezeti hatásoktól, különösen közvetlen nedvességtől, párától védett, fedett helyen. 

Jótállás, szavatosság, garancia:

Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló 

számla bemutatása esetén.

Vonatkozó előírások, specifikációk:

*Kiadás dátuma: 2016. 01. 01.

Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:

Az 1907/2006/EK rendelet alapján nem biztonsági adatlap köteles termék.

EN 13658-1

NPD

Ezen műszaki adatlap érvényes a Masterplast Kft. által eladott termékekre, a nyilatkozat módosításáig, illetve visszavonásáig. Mivel a műszaki 

adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervező/végfelhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy  a legfrisebb kiadású műszaki adatlap álljon 

rendelkezésére (*kiadás dátumát lásd alul). A műszaki adatlap mindenkori aktuális változata a www.masterplastgroup.com honlapon elérhető. A korábban 

kiadott műszaki adatlapok a frissítést követően érvényüket vesztik!

Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került 

összeállításra. Az adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A 

termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező 

és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról.

Tárolásának, raktározásának szabályai:

EN 13658-1

EN 13658-1

EN 13658-1

Profil magassága

EN 13658-1Perforáció átmérő

2,75 m/szál; 3 m/szál; kötegelve  

A1

2750(±10)mm; 3000 (±10)mm

min. 20 mm

max. L/400 mm (L - névleges hossz)

Acélvastagság

Vizsgálati módszer

Anyaga:

Hagyományos cement- és mészvakolatok kívánt vastagságának beállítása.

Veszélyes összetevők

Profil hossza

Profil egyenesség

Profil szélessége

MA_MASTERPROFIL.Vezetosin.6-10mm-20160101_HU

MŰSZAKI ADATLAP

MASTERPROFIL Vezetősín 6mm, 10mm

EN 13658-1

EN 13658-1 6 mm; 10mm


