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Profiel

Omschrijving
ArcoPlus 626 Double Connector System is opgebouwd uit 2 6-wandige ArcoPlus 
626 platen die met elkaar verbonden zijn via een verbindingsprofiel uit polycar-
bonaat. Deze meerlagige structuur  zorgt ervoor dat dit de ideale plaat is voor de 
realisatie van translucente wanden  die beantwoorden aan de strengste vereisten 
op het vlak van energie. Door  gebruik te maken  van zowel aluminium profielen als 
polycarbonaat verbindingsprofielen kunnen de platen met elkaar verbonden worden 
zonder de ArcoPlus panelen te moeten doorboren. De energieprestaties liggen 
hierdoor veel hoger omdat  thermische bruggen op deze manier vermeden worden.

Thermische solatie
Het 3-lagige polycarbonaat systeem, gemonteerd met de double connector profie-
len vermindert warmteverlies in translucente gevels. 

Productie standaard
Dikte            90 mm
Structuur           6+4+6wandig
Effectieve modulaire breedte        600 mm  
Plaatlengte           ongelimiteerd
Kleuren            zie kleurenkaart

Technische eigenschappen
Thermische isolatie   0.7  - 0.5 W/m²K
Akoestische isolatie   25- 27 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  en 3 steunpunten 

 

Technische fiche
vinkmodular

polycarbonate systems

Arcoplus 626 Double Connector System 
Dubbel- of 3-wandig Modulair UV beschermd polycarbonaat systeem voor translucente wanden en daken

Accessoires
A) Aluminium profiel met thermische 
ondebreking voorzien van een dichting.
B) Aluminium klem voor verankering op 
steunstructuur.
C) Polycarbonaat start- en eindprofiel 
en double Connector tussen binnen- en 
buitenplaat.
D) Afdichting van kanalen met speciale 
tape en aluminium afdekking.

Basis profiel Detail
Verwijderbaar basis profiel met thermische 
onderbreking

Zijprofiel Detail
Verticaal beglazingsdetail met profiel en ther-
mische ondebreking.
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UV-bescherming
Het buitenoppervlak van de plaat is gecoëxtrudeerd uit hoogwaardig UV absorbe-
rend polycarbonaat en garandeert de beste bescherming tegen UV-stralen, hagel 
en accidentele breuk, zelfs na langdurige blootstelling aan zonlicht. 
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Arcoplus 626 Double Connector System 
Dubbel- of 3-wandig Modulair UV beschermd polycarbonaat systeem voor translucente wanden en daken
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Aluminium afscheiding

Aluminium perimeter 
profiel 2282

Double connector
polycarbonaat

4327
Tape

4667/600-20 mm
Afdekprofiel AL

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

Basis profiel Detail
Verticaal wanddetail met aluminium afscheiding

Systeem Detail
detail van systeem met Double Connector en alu-
minium plaat.


