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Terassille valoisa kesähuone
KESTÄVÄ JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN
VALOKATE
Fastlock Uni -valokate valmistetaan korkealaatuisesta
polykarbonaatista, joka on iskunkestävä ja pitkäikäinen
materiaali. Se kestää vaikeissakin sääolosuhteissa:
pakkasia, lumikuormia ja rajujakin myrskyjä – 10 vuoden
takuulla. Sileänä ja likaa hylkivänä se on helppo pitää
puhtaana. Fastlock säilyttää kirkkaan värinsä ja kauniin
muotonsa ajan saatossakin.
Fastkock Uni -valokatteen saumojen ainutlaatuinen muoto auttaa katetta pysymään puhtaana. Levyt liittyvät toisiinsa putkisaumoista, jotka on nostettu vedenvirtauskohtaa ylemmäs. Vesi ohjautuu luonnollisesti pois valokatteen
pinnalta ilman yhtäkään likaantuvaa ja vuotoaltista poikittaissaumaa.

HELPPO ASENTAA
Valokate antaa suojaa sateelta mutta päästää
auringonvalon sisään! Fastlock Uni -valokate on helppo ja
turvallinen asentaa: hyötyleveydeltään 20 cm levyiset
levyt napsautetaan putkisaumoista kiinni toisiinsa eikä
katteeseen tarvitse tehdä lainkaan reikiä.
Lopputuloksena on kaunis ja vesitiivis kate.

KÄYTTÖMUKAVUUTTA JA EHDOTONTA TIIVEYTTÄ
Fastlock -valokatteissa harmoniaja toiminnallisuus
yhdistyvät samaan tuotteeseen. Modernit, valoa
läpäisevät, kevyet mutta silti erittäin kestävät kattoratkaisut ovat mahdollisia niin pieniin kuin suuriinkin
valokatoksiin. Fastlokin avulla voidaan myös toteuttaa
upeat kaarevat katokset. Fastlock suojaa säältä muttei
rajoita valon pääsyä.
Loistavien ominaisuuksiensa ja laajan tuotevalikoiman
ansiosta Fastlock Unilla on lukemattomia erilaisia
käyttökohteita niin kotona, mökillä kuin liikerakentamisessakin; terassit, pergolat, puutarhakatokset, auto- tai
pyöräkatokset, pyöräsuojat, pihavarastot. Sen avulla
voidaan suojata siirtyminen rakennuksesta toiseen tai
kattaa vaikkapa kävelysilta tai urheilualue – vain
mielikuvitus on rajana!

TUOTETIEDOT

Tiivisteet seinäliitoksiin, pituus
1 m (ala- ja yläpuolinen
ruodetiiviste sekä sivutiiviste)

Ruodejako max.
k600 mm, koko
min. 45 x 45 mm
(lumiestettä käytettäessä ruodejako k400 mm)

Sivukiinnike jokaisen
ruoteen molempiin päihin

Sivu- ja päätypelti seinäliitoksiin,
hyötypituus 0,9 m

Esim. levyn pituus 4 m
(4 / 0,6 +1) x 2 = 16 kpl
eli 2 pussia

Levyn hyötyleveys
200 mm

Ylitys ruoteelta
max. 50 mm yläja alaräystäällä

Levyjen kappalemäärä = katettavan alan leveys (m) / 0,2
Esim. leveys 4 m / 0,2 = 20 levyä

Levyn pituus = katteen pituus, huomioi tarvittava ylitys alaräystäällä.

Kiinnikkeiden menekki n. 10 kpl/m2, jokaiseen ruoteeseen ja jokaiseen putkisaumaan.
Kiinnitykseen suositellaan piiloon jäävää muovikiinnikettä, joka asennetaan ruoteen
päälle. Muovikiinnike soveltuu sekä puu- että metalliruoteille, ja on ainoa suositeltava
kiinnike kaareviin katoksiin sekä pitkille levyille. Vaihtoehtona puuruoteisiin on altapäin
kiinnitettävä etumuovikiinnike.

Pituudet

Säänkesto

3 m, 3,5 m, 4 m, 5 m ja 6 m
Erikoispituuksia saatavana tilauksesta.
216 mm / 200 mm
Kirkas (valonläpäisevyys 72 %)
Valkoinen* (valonläpäisevyys 35%)
UV-suojattu

Levyjen pakkauskoko

6 kpl

Leveys/hyötyleveys
Väri

Materiaali
Paino

Profiilikorkeus
Ruodekoko
Kaltevuus

Taivutussäde
kaarevissa katoissa
Takuu
*tilaustuote

Polykarbonaatti
n. 1,9 kg/m2
26 mm

min. 45 x 45 mm

min. 25 mm/m (1:40)
min. 1500 mm
10 vuotta
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