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CapaCoustic Abhangset 050/10
mit Spiralanker
Optioneel toebehoren om afhangende akoestische elementen van
Caparol mee op te hangen

Materiaal

De ophangset bestaat uit een plafondbevestiging met schroefkap, verzinkte staalkabel met nippel
(kabel - Ø1,2; L=2000), verstelbare staalkabel-houder met kabelhaak en spiraalanker om in het
absorbermateriaal te verankeren

Omschrijving

Optionele ophangset voor het monteren van CapaCoustic Deckensegel
- Type 060-/53, /54, /55, /56, /57
- Nature Type 040/54 en 040/54B
evenals individueel gefabriceerde plafondpanelen en baffles in Melapor

Toepassing

Speciaal ontwikkeld voor de CapaCoustic absorbermaterialen Melapor, Nature en Mineral.
Flexibele, regelbare ophangpositie door verstelbare staalkabelhouder.

Eigenschappen

050/10 CapaCoustic Abhangset mit Spiralanker, verpakkingseenheid 2 sets/kartonTe leveren soorten

De ophangset is gemaakt voor een maximale last van 16 kg/ophangpuntTechnische eigenschappen

■ Verankeringsdiepte: De ondergrond moet vast en voldoende draagkrachtig zijn.

Bevestigingsmiddelen zijn niet in de levering inbegrepen. Naargelang de ondergrond moet er voor
geschikte en toegelaten elementen met een draagkracht van min. 160 Newton gekozen worden. De
plafondbevestigers beschikken over een inwendige schroefdraad M6 maar kunnen ook met een
geschikte schroef max. Ø 5 mm, kopdiameter min. 7 mm max. 11 mm bevestigd worden.

Attentie

Verwerking

Bij het indraaien van het spiraalanker moet gelet worden op de correcte inschroefdiepte en positie!
Informatie over het aantal en de positionering van de bevestigingspunten vindt u in de Technische
Informatie van de te monteren plafondpanelen.
De bijstelling van de afhanghoogte mag enkel via de hoogteverstelling aan de houder van de
staalkabel gebeuren.

OPGELET:
De spiraalankers moeten absoluut volgens de schets ingeschroefd worden. Men mag ze niet
terugdraaien om bijv. de hoogte van het plafondelement bij te stellen. Hier bestaat het gevaar, dat de
spiralen uitscheuren en het plafondelement onvoldoende vast hangt. 

Montage
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