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Omschrilving

Colorponel robot 150 x 17 mm

StonproÍiel

EindproÍiel 45 mm.

Bosis eindproÍiel

VerbindingproÍiel ó0 mm.

Bosis verbindingproÍiel

BuitenhoekproÍiel ó0 mm.

Bosis buitenhoekproÍiel

RVS schroeÍ 30 mm.

Folie reporotiestiÍt

KlêuÍ

slondoord Íolie kleuren

oluminium

íolie klêuren

oluminium

íoliê kleuren

oluminium

íolie kleuren

oluminlum

possend bii Íolie kleuren

tr: 

I

AÍtnÍ.

4040

4072

4n92

4093

409 4

4095

4096

4097

4047

40ó0

verno!kins

4xó,0m.

10 x ó,0 m.

5xó,0m.

2x4,0m.

5xó,0m.

2x 4,0 m.

5xó,0m.

2x4,0m.

ds. 200 st.

per stuk

AÍmeiingen
Totqle breedte
Werkende breedte
Dikte
Lengte

Technische gegevens

Gewicht
Dichtheid
E-modules (buig)
Treksterkte
Uitzettingscoèííicient
Mqteriqolopbouw
Dikte Íolie

I B0 mm.
1 50 mm.
'18 mm.
ó.000 mm.

Wqorde
7,6
1 .10
1 900
> 15

0,0ó5
ABS met folie loploog
200

Gebluiksgêgevens

Krosvostheid
Brondgedrog
Kleurechtheid
Chemische bestendi gheid

Gorontie

Montoge
Te gebruiken schroeven
Gereedschop
Moximole montogelengte
BevestigingsoÍstond

Woorde Ëenheid
>20 .N
B2 (normool ontvlomboqÍ)
4 (llcht contrqsl)

Meelmethode
Erichsen 435
DtN 41 02-4
DIN 53387

Eenheid
kg/pm?
g/cml
N/mm'?
%
mm/m x K

!m-

Meetmethode

DIN 53479
DrN 55452

DIN 53752

Goed bestqnd tegen ommonio en niet schurende
reinigingsmiddelen. Niet goed bestond iegen oplosmiddelen
I0 joor

RVS schroeven 25 mm.
Normole houtbewerkingsgereedschoppen
óm.
30 cm. h.o.h.

MONTAGEVOORSC H RI FTE N

ATGEMEEN
Colorponel is een kleurecht, duurzoom en onderhoudsorm kunst-

stof gevelponeel in z.g.n. robotmodel met structuuríolie. De nuttige
breedte von hêt poneêl is 150 mm, diktê 18 mm, de lengte ó00 cm

en is geschikt voor gevels, boÍstweringen, dokkopellen, dokronden
en boeiboorden, bii zowel nieuwbouw- en renovotieprojecten.

ONDERHOUD
Colorponel heeÍt in principe geen onderhoud nodig. Schoon-

houden kon men met behulp von een spons en een sopje met niet

schurend huishoudêliik reinigingsmiddel op woterbosis (niet op
bosis von ommoniok en chloorhoudende producten). Gebruik von
schuurmiddelen en ogressieve stoífen oÍ oromotische oplos-
middelen, zools terpentine, wosbenzine, etc. vêÍmiiden door dil
onherstelboÍe schode kon veÍoorzoken.

OPSI.AG
De gevelponelen en o{werkproÍielen dienen verpokt en voldoende
ondèrsteund op een vlokke ondergrond in een schone omgeving
overdekt opgeslogen te worden en mogen niet tijdens dê opslog
blootgesteld woÍden oon weersinvloeden' Bij opslog en veÍwer'
king ónder 5'C dienen mootregelen getrofíen te woÍden, zools

verwormde opslog en een kunstmolig hogere omgevingstempe-
Íotuur op de werkplek.

CONTROI.E
Alhoewel dil pÍoduct met de meesïe zorg is behondeld, dient u bij
oonkomst von de goederen op de werkplek deze te controleÍen
op de iuistheid von het pÍoduct en onregelmotigheden zools ver
voerschode, productieíouten, etc. Ook tijdens hel montogeproces
wordt geodviseerd, direct no het monteren von een lengte, de
bescheimÍolie te verwiideren en het product visueel te conlroleren'
Let op: de uileinden von de ponelen recht zogen iv.m. Íolie-
oneffenheden.

VERWERKING
De kunststoÍ ofwerkproíielen en gevelponelen kunnen met een
niet te gÍof getonde (ciÍcel)zoog en de oluminium profielen met

een ijzerzoog ofgekort woÍden. Bevestigen von de gevelponelen
met ivs coloiponelschroeven 3 x 30 mm met vlokke ochterziidê
oon de kop. De hulpproÍielen bevestigen met schroeven oÍ nogels.

Voor overige bewerkingen kon men de normole houtbeweÍkings-
gereedschoppen gebruiken.

REGETWERK
Als bosis voor de bevesiiqing von Colorponel duuÍzoom behon-
deld regelwerk toepossen minimool 22 x 30 mm (dikte x bÍeêdte).
Het regelweÍk dient goed vlok uitgeliind te worden. De moximole
onderlinge h.o.h. oístond zodonig kiezen dot de ponelen moxi-

moot 50 cm h.o.h. gemonteerd kunnen worden De hulpproÍielen,
ook bevestiging h.o.h. 30 cm, volledig ondersteund door regel-
werk oonbrengen. Het regelwerk ventilerend oonbrengen, d w-2.

oon boven- en ondeÍzijde vooÍzien von voldoende ventilotie
openingen teneinde een goede luchtcirculotie te bewerkstelligen.
De ventilotieopeningen oÍsluiten voor ongedierte met gepel
Íoreerde hoek- oí plotpÍolielen.

MONÏÀGE
Montoge von het gevelponeel door onderoon te beginnen met

bevestigen von het stoÍtpÍofiel (í). Vervolgêns de bosis von.het
2-delige koppelproíiel (2o) monieren t.p v. de lengtekoppeling
indietvon toepossing. De bosis von het 2-delige eindproÍiel (3o)
t.p.v. uiteinden oÍ omronding monteren, De bosis von het 2-delige
hoekprofiel (4o) monteren bii 90" uitwendige hoeken.

Nu kunnen de Colorponel ponelen op de juistê lengte ofgekort
worden en op het regelwerk gemonteerd worden- Houdt u hierbii
rekening met een uitzetting von 3,5 mm per meter von het poneel
d.w.z. oon weersziiden bil een lengte von ó00 cm rekening houden
mel 10 mm speling (5) in de ofwerkproíielen

lndien olle Colorponel
ponelen gemonteeÍd
zijn kunnen de even-
tuele 2-delige tussen',
eind- en hoekproÍielen
(2b, 5b en 4b) oíge-
monteerd worden.

Tiidens de montoge
dient men rekening te
houden met toleron-
ties in zowel lengte ols
werkzome breedte. z


