UUSI

UBIX® 450 KEVYTKATE
Nopeasti ja helposti asennettava kevyt katejärjestelmä, joka on saatavissa suoraan
varastosta valmiissa vakioleveyksissä.

Vakiomittaisen katteen voi leikata
sopivaan pituuteen projektin mukaan,
mikä nopeuttaa toimitusta.

UUSI

UBIX® 450 KEVYTKATE
Kustannustehokas ratkaisu UBIX®-katteen asentamiseen
Monipuolisen väliaikaisen UBIX-sääsuojajärjestelmän menestyksen saattelemana
COMBISAFE on nyt tuonut markkinoille uuden kevyen version katteesta, jonka
innovatiivinen kiinnitysjärjestelmä ei edellytä etukäteen tehtyjä taskuja.
Varastosta on saatavissa 60-metrisiä rullia kahta eri leveyttä 2,57 m ja 3,07 m, mutta
tilauksesta voidaan toimittaa myös muita leveyksiä. Asiakas voi tilata kokonaisen
60 metriä pitkän rullan ja leikata sen itse sopivaan mittaan.
Väliaikaista sääsuojaa saatetaan tarvita suojaamaan rakennusprojekteja, tapahtumia,
historiallisia rakennuksia, kaupallisesti tärkeitä tuotteita ja muita projekteja, joissa
vaaditaan ehdotonta sääsuojaa, helppokäyttöisyyttä ja kustannustehokkuutta.

AINUTLAATUISET OMINAISUUDET:
n Sääsuojapeite voidaan katkaista pituuteen paikanpäällä.
n Kustannustehokas UBIX-kateratkaisu.
n Täysmittainen rulla 60 m (kahta eri vakioleveyttä) toimitettavissa välittömästi.

Esittelykohde:
Manchesterin yliopisto
Projekti:
Williamson Research Centre
Pääurakoitsija:
Cheshire Scaffolds Ltd
”Kate ja kiinnitysjärjestelmä osoittautuivat melko
helpoiksi asentaa ja koko lappeen kattamiseen
kului vain muutama minuutti. Haitaritaitokset
tekivät katteen vetämisestä ja asentamisesta
paljon helpompaa. On todella paljon kätevämpää
saada toimitus heti varastosta kuin odottaa
toimitusta pari viikkoa.”
Karl Speed
työmaajohtaja, Cheshire Scaffolds Ltd

450 Kevytkate
Kestävä polyesteri PVC-pinnoitteella ja nailonisella reunanauhalla,
450 g/m2, 60 m rulla, helppo leikata sopivaan mittaan.
Tuotenro 16670600
2,57 m leveä rulla, paino 75 kg
Tuotenro 16700600
3,07 m leveä rulla, paino 87 kg
Muut leveydet tilauksesta
Metrimitat: 1,57 m, 1,96 m, 2,00 m, 2,07 m, 2,50 m, 3,05 m
Tuumamitat: 7', 10'
450 Kevytkatteen kiinnike
Galvanoitua terästä olevassa kiinnikkeessä on kaksi teräväkärkistä
kuusioruuvia, jotka vain painetaan katteen läpi tarvitsematta tehdä
reikiä. Kiinnikkeet voidaan irrottaa ja käyttää uudelleen muutettaessa
telineiden kokoonpanoa.
Tuotenro: 16150001
Paino 1,1 kg (sis. ruuvit)
450 Kevytkatteen sovitin/lasermitta
Sovitin, jossa on lisävarusteena saatava lasermitta, joka mahdollistaa
tarkan asennuksen ja kiinnikkeiden kohdistuksen.
Tuotenro: 16150002
450 Kevytkatteen sovitin ja lasermitta / Paino 0,4 kg
Tuotenro: 16150003
450 Kevytkatteen lasermitta / Paino 0,1 kg
Tuotenro: 16880131
450 Kevytkatteen sovitin / Paino 0,3 kg
Katteen vetotanko
Erityiset katteen vetotangot nailonrullineen ohjaavat katteen etureunaa
katon poikki. Sopivat myös 450 Kevytkatteen uusiin kiinnikkeisiin.
Tuotenro: 16163250
Paino 7,8 kg
Kiinnitysliinat
Kiinnittävät ja kiristävät katteen. Pituus 2 m.
Tuotenro: 16240003
Paino 0,48 kg

OMINAISUUDET JA HYÖDYT
n Heti varastosta saatavissa 60 metrin rulla kahta vakioleveyttä, joka voidaan työmaalla leikata sopivaan mittaan.
n Alhaisempi paino on vain 450 g//m2, mikä helpottaa käsittelyä korkealla.
n Muut leveydet tilauksesta.
n PVC-pinnoitettu polyesteripohjainen tekstiili on erittäin kestävää.
n Parempi läpinäkyvyys lisää kohteen valaistusta.
n Teräväkärkiset kuusioruuvit eivät edellytä reikien tekemistä etukäteen katteeseen.
n Uudelleenkäytettävät kiinnikkeet asennetaan paikan päällä, mikä mahdollistaa räätälöidyn asennuksen ja niiden
käytön tarvittaessa myös muualla.
n Kustannustehokkaampi ratkaisu kuin perinteinen UBIX® 450-kate.
n Erityinen sovitin ja lasermitta takaavat tarkan kiinnikkeiden sijoittamisen ilman erityisosaamista.
n Erinomainen UV- ja säänkestävyys sekä hyvä palonkestävyys. Testattu standardin DIN 4102 –
NFPA701, B1, M2 mukaan.
n UBIX 450 Kevytkate soveltuu erinomaisesti käytettäväksi jopa 24m jänneväliin. Katteen kokonaispituus 28m.*

*Jos väliaikaisen katteen suunniteltu käyttöaika ylittää 20 viikkoa (tai jänneväli ylittää 24 m), suositellaan käytettäväksi UBIX vakiokatetta

VAIHE 1: Pystytä sopiva

VAIHE 2: Käytä erityistä

työskentelytaso, johon voit asettaa
haitariksi taitellun katteen tai rullan
odottamaan käyttöä ja mahdollistaa
näin turvallisen asennuksen.

sovitinta ja lasermittaa tehdäksesi
pienet ohjainreiät katteen etureunaan
terävällä veitsellä.
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UBIX® 450 KEVYTKATE ASENTAMINEN

MIKSI COMBISAFE?
VAIHE 3: Kiinnitä kaksi

VAIHE 4: Pujota vetotanko

kiinnikettä katteen päähän
reunanauhan viereen painamalla pultit
ohjainreikien läpi ja kiristämällä ne.

kiinnikkeen silmukan läpi ja aseta
nailonrullat kumpaankin päähän.
Kiinnitä kaksi narua kiinnikkeiden
silmukoihin kattorakenteen toiselle
puolelle.

COMBISAFE:
MAAILMAN PARASTA
YLEISSUOJAUSTA
TYÖMAALLA
Järjestelmämuotoiset ratkaisumme
ovat kehittyneet vuosien kuluessa, ja
konseptiimme kuuluvat tuotteet, varusteet,
tekniset palvelut ja koulutus. Näin ollen
pystymme tarjoamaan rakennusalalle
parhaat mahdolliset turvaratkaisut.

VAIHE 5: Aseta rullat

VAIHE 6: Kun kate on

kederkiskoon vetämällä naruista.
Varmista samalla, että reunanauhat
asettuvat kiskolle. Vedä kate varovasti
katon yli.

asennettu, leikkaa se sopivaan
mittaan terävällä veitsellä.

VAIHE 7: Kiinnitä toiset neljä

VAIHE 8: Kiinnitä kiinnikkeet

kiinnikettä katteen takaosaan
sovittimen avulla ja lisää kaksi
kiinnikettä* etureunaan.

telinerungon sopivaan reunapalkkiin
kiinnitysliinoilla ja kiristä, jotta kate
antaa riittävän sääsuojan.

*8 kiinnikettä / kate
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Puh: 0207 430 890 | Sähköposti: info@haucon.fi
www.haucon.fi

COMBISAFE edustaa parhaita ratkaisuja,
jotka soveltuvat kaikkiin rakennustapoihin
ja pitävät sisällään laajan valikoiman
tuotteita ja tukipalveluja.

