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ArcoPlus Reverso 626
Modulair 2-zijdig UV beschermd polycarbonaatsysteem voor tranclucente daktoepassingen

Profiel

Omschrijving
ArcoPlus  626  Reverso is een modulair systeem dat bestaat uit geëx-
trudeerde 6-wandige polycarbonatplaten met een dikte van 20 mm. De 
platen worden aan een bestaande structuur bevestigd met behulp van 
speciale verankeringshaken. De platen worden met elkaar verbonden 
via een UV beschermde polycarbonaat afdekprofiel dat met een opklik 
systeem of een aluminium verbindingsprofiel op de platen gemonteerd 
wordt. Op deze manier ontstaat er een perfect waterdichte afdichting.

Eenvoudige en goedkope installatie
Om te voldoen aan eisen betreffende sneeuwbelasting en negatieve 
windbelasting, dient er in iedere verbinding verankeringshaken ge-
plaatst  te worden. 
De polycarbonaat platen worden bevestigd aan de onderliggende structuur met be-
hulp van speciale haken die verankerd moeten worden aan de verbindingspunten 
via zelfborende schroeven (op metalen structuur) en zelftappende moeren (voor 
houten structuren). Deze schroeven en bouten worden niet meegeleverd. Verschil-
lende verbindingsprofielen kunnen gebruikt worden, afhankelijk van de vereiste 
belastings specificaties.

Productie standaard
Dikte            20 mm
Structuur           6-wandig
Effectieve modulaire breedte        600 mm  
Plaatlengte           ongelimiteerd
Kleuren            zie kleurenkaart

Technische eigenschappen
Thermische isolatie   1.7 W/m²K
Akoestische isolatie   20 dB 
Lineaire thermische uitzetting                  0.065 mm/m°C
Temperatuurbereik                   -40°C + 120°C
UV bescherming   2 zijdig,Coextrusie
Brandgedrag   EuroClass B-s1, d0

Maximale belasting bij 2 steunpunten 

Maximale belasting bij meerdere steunpunten 

Technische fiche
vinkmodular

polycarbonate systems

Belasting daN/m²

Belasting daN/m²
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verbinding CODE 4310
Systeem met polycarbonaat
afdekkap CODE 2146
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Compleet daksysteem
De modulaire polycarbonaat platen kunnen gebruikt worden voor de 
realisatie van een vlak of gebogen dak. Ze worden bevestigd aan de 
ondersteuningstructuur  via speciale aluminium haken. Afhankelijk 
van de belastingscapaciteit of de afstand tussen de verbindingen van 
de onderliggende structuur, kan eventueel gekozen worden voor poly-
carbonaat afdekplaten of voor een nog grotere sterkte voor alumium 
verbindingsprofielen.

Toebehoren
Het Arcoplus systeem omvat een compleet aanbod aan toebehoren 
die de installatie vereenvoudigen. Voor een correcte installatie moeten 
de uiteinden van de luchtkanalen afgedicht worden om vervuiling te 
voorkomen.

Profielen

Toebehoren

CODE 4271
Basis zijprofiel AL
met frontale opening
 

CODE 4252
AL sluiting

CODE 4310
AL verbindingsprofiel
met schroef
 

4303
Afdekkap

4328
 AL plaat

2146
Afdekkap polycarbonaat

4264
Roestvrij staal plaat
voor verticale 
verbinding

2282
Dubbele verbinding

4138
Roestvrij staal plaat
voor vlakke 
verbinding (8 mm)

2179
Startprofiel 
polycarbonaat

2180
Eindprofiel 
polycarbonaat

4213-40x35x580
4221-70x40x580
Onderlegger PE-LD
 

4318
Onderlegger PE-LD 
voor verbinding

4310
verbindingsprofiel AL
met schroef

4329
 Afdichtingstape 
PE-LD
4 x 15 mm

4316 M6 bout
4315 M6x20 schroef
Toebehoren voor 
verbinding

4252
Sluit steun AL

4319/200
Eclypse AL 
voor verbinding
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4271
Basis zijprofiel AL
met frontale opening

4263
Roestvrij staal plaat
voor vlakke 
verbinding

2182 
Afdekprofiel

4327
Tape

4668/600-20 mm
Afdekprofiel AL
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