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Bendroji informacija

Privalumai ir savybės

Techniniai duomenys

Bendrasis plotis: Bangos ilgis:

Realaus dengimo plotis: Viršutinė lentyna:

Pagaminto gaminio storis (plienas): Apatinė lentyna:

Pagaminto gaminio storis (aliuminis): Rekomenduojamas ilgis:

Profilio aukštis:

~1200 mm 118 mm

1177 mm 87 mm

0,4-0,5 mm 19 mm

0,6 mm *1 max 6 mb *2

6,7 mm

T-7 Fasadas — Matmenys ir užlaida, Skersinis pjūvis

T-7 PRO — Matmenys ir užlaida, Skersinis pjūvis

Trapecinė skarda yra išskirtinė dėl savo paprastumo ir išraiškingos formos. Suteikia galimybę įgyvendinti įspūdingas konstrukcijas, kurios dažnai laužo
tradicinį skirstymą į stogą ir fasadą.

Galimybė pjaustyti pagal matmenis ir turtinga spalvų paletė sukuria neribotas jos panaudojimo galimybes.

*2 „Blachotrapez“ neprisiima atsakomybės už mechaninius pažeidimus, atsiradę vežant ilgesniuose lakštuose negu rekomenduojama Profilio techninėje informacijoje. Ilgesnių negu rekomenduojama 
lakštų užsakymas padidina pažeidimų riziką transportuojant, apdorojant ir montuojant. Ilgesni negu rekomenduojama lakštai gali būti pažeisti. Tai susijęs su gamybos technologija bei plėtimosi medžiaga 
dėl temperatūros poveikio.

*1 Yra tik versija T-7 fasadui
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SKARDOS LANKSTYMO VAIZDAS

SKARDOS LANKSTYMO VAIZDAS



Naudojimas

Trapecinė skarda T-7 pristatoma kaip paruošti naudoti elementai, kurie gali būti naudojami sienų apdailai (pvz., garažo vartų, stoginių, aptvarų, kaminų 
apdailai) ir įrengiant stogų apkalą. Ši skarda naudojama kaip pastatų apdailos ir apsaugos elementai. Trapecinę skardą būtina naudoti laikantis: pastatų 
techninių projektų, gamintojo tvirtinimo instrukcijų ir nurodymų, galiojančių standartų ir statybos techninių reglamentų.

Lakštų jungtyse ir karnizuose per išpjovą pašalinkite antikondensacinį barjerą, kad vanduo ir drėgmė iš išorės nebūtų absorbuojami į medžiagos 
sluoksnį.

Profiliuojant trapecinius lakštus (ypač su flizelinu), dėl techninių ir technologinių priežasčių gali atsirasti skersinis U formos lakštų lenkimas. Tokiu atveju 
montuojant juos su išilginiu persidengimu, būtina naudoti papildomus 19 mm ilgio varžtus (lakštas su lakštu). Tai natūralus reiškinys ir nepriklauso nuo 
Gamintojo.

Blachotrapez rekomenduoja Pirkėjui įsigyti visą medžiagą, reikalingą vienai investicijai atlikti pagal vieną užsakymą. Papildomo užsakymo atveju gali 
atsirasti įvairių atspalvių ir tekstūrų, nepriklausančių nuo Gamintojo.

Naudojama žaliava pasižymi plačia naudojimo apimtimi dėl oro sąlygų kategorijos, ir tai patvirtina ilgas garantijos laikotarpis, priklausomai nuo 
medžiagos (žr. atskirą garantijos blanką, kurį taip pat galima rasti mūsų svetainėje www.blachotrapez.eu)
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Tyrimų rezultatai / Dokumentacija

Gaminiui T-7 išduota eksploatacinių savybių deklaracija, kuri parengta pagal mums taikomus statybos produktų standartus ir reglamentus.

Kiekvienas mūsų gaminys turi Eksploatacinių savybių deklaraciją, parengtą pagal mums privalomus Standartus ir Reglamentus dėl statybos gaminių.
Taip pat turime Higienos atestatą Nr. B-BK-60211-1315/19, kurį 2020 metais išdavė Valstybinė higienos įstaiga (Państwowy Zakład Higieny PZH).

Papildoma informacija

Visiems profilių tipams turime atitinkamai paruoštas lakštų gabenimo, sandėliavimo, pjovimo bei techninės priežiūros instrukcijas. Norint su jomis
susipažinti, kviečiame apsilankyti mūsų svetainėje www.blachotrapez.eu arba firminiuose skyriuose, kurių adresus taip pat galėsite rasti mūsų
Interneto svetainėje, bei susisiekti su mūsų Prekybos ir techniniais konsultantais.

Taip pat esame gavę įvairių apdovanojimų ir sertifikatų, su kuriais galima susipažinti mūsų tinklapyje www.blachotrapez.eu


