System mocowania do
zastosowań zewnętrznych
i wewnętrznych
Odporność na korozję

C1 - C4
ISO 12944-2

Test w mgle solnej

1000 godzin
ISO 9227
Gwarancja

20 lat
Na zewnątrz budynków

walraven.com

Do zastosowań zewnętrznych
i wewnętrznych
■ Unikalny zestaw produktów o szerokim zakresie i
wysokiej odporności na korozję
■ Do mocowania i budowy konstrukcji wsporczych
dla rur, urządzeń, systemów solarnych itp

Odporność udowodniona w teście 1000
godzin w mgle solnej
1000 godzin

Max.
600 godzin

80 godzin
Ocynk elektrolityczny

Ocynk ogniowy

BIS UltraProtect® 1000

Komplementarny system

20 lat gwarancji**

■ Wszystkie zastosowane pokrycia
powierzchni pomyślnie przeszły test
w mgle solnej trwający 1000 godzin*
■ Odpowiednie dla środowisk korozyjnych
(C1–C4 zgodnie z ISO 12944-2)

■ Wyższa odporność na korozję: 1000
godzin* (300-600 godzin ocynk ogniowy
o grubości 50-60 μm)
■ Produkty gwintowane również
pokryte antykorozyjnie
■ Solidne produkty o dużej
estetyce wykonania

■ Produkty systemowe BIS UltraProtect®
1000 są idealnie dopasowane do siebie
■ Możliwe jest także połączenie z
produktami w ocynku elektrolitycznym
i ogniowym**

■ Trwałe rozwiązanie, żywotność
produktów to minimum 20 lat
■ 20 lat gwarancji na zachowanie integralności strukturalnej i zabezpieczenie przed
korozją przy zastosowaniu na zewnątrz
w środowiskach C1-C4
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* Do wystąpienia maksimum 5% czerwonej rdzy.
** Warunki gwarancji oraz porady dotyczące zastosowania dostępne na www.bis-ultraprotect.com.
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Lepsze od ocynku ogniowego
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Optymalna ochrona
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BIS RapidStrut® DS 5, mocne i uniwersalne!
Szyny montażowe BIS RapidStrut® DS 5 posiadają
unikalną perforację pozwalającą na montaż akcesoriów
BIS RapidStrut® po obu stronach!
Zastosowana powłoka antykorozyjna ma właściwości
samo-naprawy. Krawędzie szyny po obcięciu, w krótkim
czasie same zabezpieczą się przed korozją.

Zalety i właściwości
■ Montaż akcesoriów po obu stronach szyny
■ Wysoka odporność na korozję (BIS UltraProtect® 1000)
■ Ochrona przed korozją krawędzi po cięciu
■ Wymiary: 41 x 51 x 2 mm
■ Zalecane obciążenia co najmniej takie jak
Strut 41 x 41 x 2,5 mm
■ Dostępne długości 3 lub 6 m
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BIS UltraProtect® 1000 Range
Zobacz więcej
informacji:
BIS RapidStrut® DS 5
Szyny montażowe

BIS System podpór
dachowych

BIS RapidStrut® Uchwyty
ścienne

BIS 4000 Obejmy

BIS Yeti® System podpór
dachowych

BIS Strut Nakrętki
ślizgowe ze skrzydełkami

BIS RapidStrut® Kątowniki
do szyn montażowych

BIS RapidStrut® Łączniki
siodłowe

Polska
Lietuva - Latvija - Eesti

®

®

®

BIS RapidStrut Łączniki
do szyn montażowych

BIS RapidStrut
Konsole scienne

BIS RapidStrut Łączniki
X do szyn montażowych

BIS Pręty gwintowane

BIS RapidStrut®
Nakrętki ślizgowe

BIS Śruby z łbem sześciokątnym

BIS RapidStrut®
Śruby młotkowe

BIS Obejmy do dużych
obciążeń HD1501

Walraven Sp. z o.o.
ul. Isep 3
31-588 Kraków (PL)
Tel. +48 (0)12 684 00 95
Fax +48 (0)12 684 28 01
biuro@walraven.pl
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