
Tegalit Protegon

Technini duomen lapas
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TEGALIT - INOVATYVIOS ARCHITEKT ROS LINIJA

Protegon technologijai b dingos žymiai lygesn s
pjovimo briaunos.  pavirši  terpti pigmentai
atspindi iki 300% daugiau šilumos. Tai reiškia,
kad temperat ra po erp mis gali b ti mažesn  iki 10° C.

VISA STOGO SISTEMA

· Didelis erpi  ir stogo sistemos dali  pasirinkimas

· Visos dalys suderintos pagal funkcij , form ,
spalv  ir medžiag .

TECHNINIAI DUOMENYS

Gamini  br žiniai pateikiami kaip iliustracija, o matmenys n ra techniniai gamybiniai dydžiai.
Galioja dengimo matmenys stogo išd stymo br žiniuose,
o paveiksl liai pateikiami tik kaip pavyzdžiai.

Daugiau informacijos svetain je www.bmigroup.com/lt

MATMENYS

IŠD STYMAS TARP STOGO KARNIZO IR KRAIGO

IŠD STYMAS NUO KRAŠTO IKI KRAŠTO

Stogo nuolydis (laipsniais)

Atstumas tarp greb st  (LA)

SPALVOS IR PADENGIMAI

molio kolonial juoda t. pilka

Stogo erp s gaminamos iš nat rali  žaliav . Tod l gamybos s lygoti spalvos ir paviršiaus
strukt ros skirtumai, atitinkantys leistinojo nuokrypio ribas, yra prasti skirtingiems
pavyzdžiams ir partijoms. Jie atitinka gaminio standart . B gant laikui d l oro s lyg  ir
šviesos poveikio spalva gali pasikeisti.

Kintamas dengimo ilgis: 312–340 mm

Vieneto svoris: apie 5,5 kg

Vidutinis dengimo plotis: 300 mm

Poreikis vienam m2: 9,8–10,7 vnt.

Standartinis stogo nuolydis: 18° *

Kitos pastabos

* Papildomos priemon s pagal konkre ius duomenis,

žr. stogo erpi  montavimo instrukcij .

VISO
STOGO

GARANTIJA

LA (mm)

< 25°

315 – 312

25° – 35°

325 – 312

> 35°

340 – 312

PÜT/LAT pagal konstrukcij  ir vietos s lygas: 0–80/400–320 mm

LA pagal lentel

LAF = 40 mm
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Konstrukcijos ilgis

Kraigo erp

Tvirtinimo atstumai
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(330 pilnos kraštin s) (150 pusin s kraštin s)
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(110 pusin s kraštin s)


