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Arcoplus 684-6104-6124
Modulair polycarbonaat systeem voor translucente wanden en daktoepassingen 
Profiel

Omschrijving
ArcoPlus 684-6104 en 6124 zijn 3 modulaire systemen die bestaan uit geëx-
trudeerde 4-wandige polycarbonaatplaten met een dikte van 8,10 en 12 mm die 
in kunststof of aluminium klikprofielen geschoven worden.  ArcoPlus 684-6104 en 
6124 worden gebruikt voor verticale beglazing, vlakke dakbedekking (met min. 
helling van 5%) en gebogen daktoepassingen (min. radius 2.0 mm).

Vlak zelfdragend systeem
De panelen worden via een kliksysteem in open metalen verbindingsbuizen ge-
plaatst.

Productie standaard
Dikte            8-10-12 mm
Structuur           4-wandig
Effectieve modulaire breedte        600 mm  
Plaatlengte           ongelimiteerd
Kleuren            zie kleurenkaart

Technische eigenschappen
Thermische isolatie   3.3-3.0-2.7 W/m²K
Akoestische isolatie   18 dB D= 8-10 mm
    19 dB D = 12 mm
Lineaire thermische uitzetting  0.065 mm/m°C
Temperatuurbereik   -40°C + 120°C
UV bescherming   Coextrusie
Brandgedrag   EuroClass B-s1, d0 

Maximale belasting bij 2 steunpunten (vlak)

Maximale belasting bij meerdere steunpunten (vlak)

Technische fiche
vinkmodular

polycarbonate systems

Systeem met verstevigd
Aluminiumprofiel

Systeem met vierkantsbuis
32 mm

Systeem met vierkantsbuis
62 mm

Belasting daN/m²

Belasting daN/m²
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Gebogen zelfdragend systeem
De metalen verstevigingskaders garanderen de belastingscapaciteit an het ge-
hele systeem terwijl de polycarbonaat staven een continu muur effect creëren. 
De speciale aanpasbare steunen verzekeren een complete afdichting. Er zijn 
verschillende types van verstevigingskaders beschikbaar om een zo optimaal 
mogelijke verhouding te verkrijgen tussen de gewenste belastingsgraad en de 
relatieve belastingsweerstand en gebruikerscondities.

Eenvoudige en goedkope installatie
De 4-wandig systeem met klik verbinding op een open buisprofiel iedt de platen 
een opmerkelijke buigsterkte en is hierdoor geschikt  voor de realisatie van verti-
cale wanden en grote ruimtes van zelfdragende daken.

Aluminium profielen

Maximale belasting bij 2 steunpunten R.4000 mm(gebogen)

Toebehoren

Technische fiche
vinkmodular

polycarbonate systems

Arcoplus 684-6104-6124
Modulair polycarbonaat systeem voor translucente wanden en daktoepassingen 

Belasting daN/m²

Af
sta

nd
 tu

ss
en

 st
eu

ne
n (

m)

CODE 4140
Basis AL profiel met
 frontale opening

CODE 4045
Boven en  zij AL profiel

CODE 4243 (vlak)
CODE 4248 (gebogen)
Verstevigd AL profiel

CODE 4244 (vlak)
CODE 4249 (gebogen)
 AL profiel met lijst

CODE 4332 (vlak)
CODE 4357 (gebogen)
Vierkantbuis profiel 32 mm

CODE 4140
Basis AL profiel met
 frontale opening

CODE 4245
AL sluiting U-vormig
 

CODE 4252
AL sluiting

CODE 4260
Eclypse

4140
Basis AL profiel
met frontale opening

4252
 AL sluiting

4045
Boven en zij AL pro-
fiel

4589
AL eindprofiel

4243 (vlak)
4248 (gebogen)
Verstevigd AL profiel

2147
Startprofiel 684-
6104
in polycarbonaat
8-10 mm

4213 40x35x580
4221 40x40x580
PE-LD onderlegger

4245
AL U-vormige sluiting

4260
Eclypse

4244 (vlak)
4249 (gebogen)
AL profiel met lijst

4332 (vlak)
4357 (gebogen)
vierkantbuis profiel 32 mm

4333 (vlak)
4360 (gebogen)
vierkantbuis profiel 62 mm

2245
Startprofiel 6124
in polycarbonaat
12 mm

2148 - 8 mm
2265 - 10 mm
2250 - 12 mm
Eindprofiel in PC


