Plastridå

Easy Clip

Krokmonteringssystem
Fritt roterande remsor

Krokmonteringssystem

Transparenta remsor för
utmärkt genomsynlighet

Rundade kanter
Olika överlappningar
Remsmaterial i olika klasser

Oranga/röda kantremsor

Egenskaper

• snabb och enkel montering
• fästen och upphängningsprofil i
galvaniserat stål (rostfritt stål finns som
tillval)
• fritt roterande remsor
• remsorna kan snabbt bytas
• tre remsbredder
• remsorna har rundade kanter
• hög genomsynlighet, säker sikt
• finns även med remsor som tål låga
temperaturer (ned till - 45°C)
• olika överlappningar
• oranga/röda kantremsor (tillval)

Krokmonteringssystem

Novoferms Easy Clip plastridåer är tillverkade av transparenta,
flexibla plastremsor som tätar mot vinddrag eller separerar två
avdelningar från varandra. Remsorna hängs upp med Easy Clip
krokmonteringssystem
Användningsområden

Novoferms Easy Clip plasridåer används:
•
•
•
•
•

för att förhindra eller minska vinddrag
för att separera avdelningar från varandra (med enkelt tillträde)
för att sänka ljudnivån
för att skydda personal och varor mot väder och vind
för att förhindra eller minska risken för att fåglar och insekter kommer
in i lokalen
• för att tillhandahålla en barriär mot damm och rök
• för att skydda svetsare mot UV-strålning (med en speciell typ av
remsor)
• remsor som tål låga temperaturer finns för användning i frys- och
kylrum

Easy Clip VEC
Säkerhetsfunktioner

• remsorna har rundade kanter som förebygger skärsår på fingrarna

Hjälpkomponenter/tillval/tillbehör
•
•
•
•
•
•
•

metalldelar i rostfritt stål (AISI 304)
oranga/röda kantremsor markerar öppningens sidor
en sektion som skjuts åt vänster eller höger
två sektioner som skjuts åt vänster och höger
två sektioner som båda kan skjutas åt vänster eller höger
hållare för plastridån
plastridå som kan skjutas runt hörn
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Plastridå

Komponenter och konstruktion

Novoferms Easy Clip plastridåer är tillverkade av transparenta plastremsor som är monterade på upphängningsplåtar. Plåtarna hängs upp med
önskad överlappning i en speciell krokprofil som fästes direkt i överstyckets undersida eller i området ovanför öppningen. När ridån
monterats är det enkelt att byta enskilda remsor. De yttre remsorna kan
levereras i en orange/röd färg som markerar öppningens sidor.
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Material

Remsorna är tillverkade av formpressad plast och finns i följande klasser:
•
•
•
•
•
•

normal (N) ................................................för användning ned till - 5°C
frys (KB) .................................................för användning ned till - 45°C
transparent ..........................................................mellan 90% och 83%
remsorna är flamhärdiga
alla metalldelar är tillverkade av galvaniserat stål
popnitar av aluminium används

Mått
Remsorna finns i följande storlekar:

• bredd 200 mm och tjocklek 2 mm
• bredd 300 mm och tjocklek 3 mm
• bredd 400 mm och tjocklek 4 mm

Monterad i överstycke

Väggmonterad

Detalj upphängningsprofil
Upphängningsprofil
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Överlappning

• för 200 x 2 mm...........................................................................2/5-4/5
• för 300 x 3 mm.....................................................................2/7-4/7-6/7
• för 400 x 4 mm ..............................................................2/9-4/9-6/9-8/9
Överlappningen beror huvudsakligen på hur kraftigt vinddraget är.
Ju större överlappning, desto bättre tätning mot vinddrag.
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Egenskap
DIN
enhet
(N)
(KB)
draghållfasthet .......................................53 455 ...........N/mm2 ...........17 ...........13
rivhållfasthet...........................................53 515 .............N/mm ...........>5 ...........>2
brottöjning ..............................................53 455....................% .........300 .........420
hårdhet...................................................53 505..........Shore-A ...........77 ...........63

2/7

Strukturella krav/montering

I allmänhet finns inga särskilda strukturella krav. Det räcker med en stabil
monteringsyta där krokprofilen kan skruvas fast (svetsning
rekommenderas inte).

Överlappningsalternativ för remsbredden 300 x 3 mm.

Med förbehåll för tekniska ändringar och tryckfel.

Materialets hållfasthet

