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walraven.comThe value of smart

Ophængssystem

BIS UltraProtect® 1000
Til indendørs og udendørs brug



BIS UltraProtect® 1000

Ophængssystem

Bedre end 
varmgalvanisering

Til indendørs og 
udendørs brug

Inspireret af smarte løsninger fra starten

Walraven er en globalt aktiv virksomhed inden for installationsbranchen, der blev grundlagt i 1942. Vi har altid været dedikeret til at 

gøre vores kunders arbejde lettere og mere effektivt. Med enkle og smarte løsninger, omfattende services og fremragende support.

Walraven. The value of smart
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Korrosionsbestandighed

 C1 - C4 / ISO 12944-2

Saltspray test

 1000 timer / ISO 9227

Supplerende system

Perfekt kombination 

med andre produkter
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For inden- og udendørs brug

     Unikt systemomfang, sammensætning og 

korrosionsbestandighed

      Til fastgørelse eller understøttelse af mekaniske 

installationer, solsystemer med mere

  Alle anvendte overfl adebehandlinger 

modstår ubesværet en saltspray test på 

mindst 1000 timer*

  Velegnet til korrosive miljøer (C1 - C4 

i henhold til ISO 12944-2)

  Højere korrosionsbestandighed: 1000 

timer* mod 300 - 600 timer (med en 

tykkelse på 50 - 80 μm)

  Gevindskårne produkter er også godt 

beskyttet

  Produkterne har en glat og mat overfl ade

  Produkterne i BIS UltraProtect® 1000 

Systemet kan kombineres med hinanden

  Kan også kombineres med elforzinkede, 

galvaniserede eller varmgalvaniserede 

produkter**

Optimal beskyttelse Bedre end varmgalvanisering Supplerende system

*  Indtil der opstår højst 5% rød rust

** Garantibetingelserne, FAQ's og tips til installationer kan fi ndes på vores hjemmeside walraven.com



walraven.com

Beviset efter 1000 timers saltspray test

Forzinket Varmgalvaniseret BIS UltraProtect® 1000

Maksimalt 600 timer

80 timer

1000 timer
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BUP Rail

Installationstips

* Garantivilkår og FAQ's fi nder du på vores hjemmeside walraven.com

Montér systemet således at det ikke er muligt for vand eller skidt - organisk eller andet - at 

samle sig omkring metallet på BIS UltraProtect® 1000 produkter. Brug for eksempel en 

BIS Yeti® eller BIS Ursus til at løfte BIS UltraProtect® 1000 systemet fra jorden.

For at sikre, at vandet løber frit af, skal du placere BIS UltraProtect® 1000 delene i en vinkel 

på mindst 2°. Hvis der kræves nivellerede installationer, skal du sørge for at montere skinnen 

eller konsollen med en BIS-endeprop (65660XX) som fi nish af skinneenden og til at dække 

alle grater. For at forhindre ophobning af snavs inde i skinnen, skal du bruge BIS Strut PVC 

Profi l (6566999) for at lukke slidsen (når den er monteret på toppen).

Eftersom BIS RapidStrut® DS 5 Profi lskinnen indeholder selvreparerende egenskaber, er det 

muligt at skære skinnen i længder efter individuelle behov. Kanterne forbliver beskyttede 

mod korrosion. For at sikre, at vandet løber frit af, skal du placere BIS UltraProtect® 1000 

delene i en vinkel på mindst 2°. Hvis der kræves nivellerede installationer, skal du sørge for at 

montere skinnen eller konsollen med en BIS-endeprop (65660XX) som fi nish af skinneenden 

og til at dække alle grater. For at forhindre ophobning af snavs inde i skinnen, skal du bruge 

BIS Strut PVC Profi l (6566999) for at lukke slidsen (når den er monteret på toppen).

Hvis du skærer i en konsol eller ethvert andet produkt fra vores BIS Ultra Protect®-sortiment, 

vil vi kraftigt anbefale at du behandler BIS UltraProtect® 1000 Cantilever Arms med BIS 

UltraProtect®1000 sprøjtesæt, da dette vil beskytte de afskårne kanter i overensstemmelse 

med BIS UltraProtect® 1000 krav.

Trin 1. 069710x Rensespray

Trin 2. 069720x Zinkspray

Trin 3. 069730x Rustbeskyttelse 2000 plus

For at overholde garantivilkårerne* er det vigtigt at alle installationer kun indeholder 

BIS UltraProtect® 1000 produkter i konstruktionen.

Et system med BIS UltraProtect® 1000 produkter i kombination med andre galvaniserede 

metaller, såsom elforzinket, pre-galvanisering eller varmgalvanisering er teknisk muligt, 

men på grund af den kortere levetid end BIS UltraProtect® produkter kan der ikke udstedes 

garanti på den totale levetid af installationen.
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BIS RapidStrut® DS 5
Stærk og fl eksibel!

BIS Rapidstrut® DS 5 profi lskinneBIS Ursus Foot

  BIS RapidStrut® vægbeslag

BIS Sprinkler rørbøjle HD500

BIS Yeti® 

BIS Bifi x® G2 

BIS RapidStrut® vinkelbeslag G2

 BIS Rapidstrut® profi lsamler G2 BIS Rapidstrut® samlelaske G2BIS Rapidstrut® konsoller

 BIS RapidStrut® T-beslag og profi lbeslag G2 BIS gevindstænger 

Bolte, skiver og møtrikker Strut 2D hjørnebeslag

Fixpunkt konsoller BIS RapidStrut® glidemøtrik G2 BIS RapidStrut® Hammerfi x G2

BIS HD 1501 rørbøjler
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Danmark

Walraven Nordic AB
Hyllie Stationstorg 31

215 32 Malmö (SE)

Tel. +45 46 37 05 10

info.dk@walraven.com

Walraven Group
Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL) 

Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Danville (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)

Singapore (SG) · Burlington (CA)

Vil du gerne vide mere om de mulige løsninger der er beskevet i denne brochure? 

Eller vil du gerne drøfte, hvordan vi kan hjælpe med at fi nde den bedste løsning til dit projekt? Så kontakt os i dag!

Find ud af hvordan vi kan hjælpe


