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Upphängningssystem
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BIS UltraProtect 1000
For inom- och utomhusbruk

The value of smart
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BIS UltraProtect® 1000

Upphängningssystem

För inom- och
utomhusbruk

Bättre än
varmförzinkat

Inspirerat av smarta lösningar
Walraven är ett globalt verksamt företag inom installationsbranschen, grundat 1942. Vi har alltid varit engagerade i att göra
arbetet för våra kunder lättare och effektivare. Med enkla och smarta lösningar, kompletterande tjänster och utmärkt support
Walraven. The value of smart
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Korrosionsbeständighet
■ C1 - C4 / ISO 12944-2
Saltsprejtest
■ 1000 timmar / ISO 9227
Kompatibilitet
■ Kan kombineras med
andra ytbehandlingar

walraven.com

För inom- och utomhusbruk
■ Unikt och omfattande system med högt
korrosionsmotstånd
■ För montage av mekaniska installationer,
solpaneler mm

Optimalt skydd

Bättre än varmförzinkat

Kompatibilitet

■ BIS UltraProtect® 1000 klarar minst 1000
timmar* i saltsprejtest.
■ Lämplig i korrosiva miljöer (C1-C4 enligt
ISO 12944-2)

■ Högre korrosionsbeständighet: 1000
timmar* kontra 300-600 timmar (med
lagertjocklek 50-70 μm)
■ Gängade produkter är också väl skyddade
■ Produkterna har en slät och snygg finish

■ Produkterna i BIS UltraProtect® 1000systemet passar perfekt med varandra
■ Kan även kombineras med
blankförzinkade, förförzinkade och
varmgalvaniserade produkter**

* Tills max 5% rödrost uppnås
** Garantivillkor finns på vår hemsida walraven.com
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Beviset efter 1000 timmars saltsprejtest

1000 timmar

Max 600 timmar

80 timmar
Blankförzinkat

Varmgalvaniserat

BIS UltraProtect® 1000

walraven.com

Montageanvisningar
Utforma konstruktionen så att det inte finns möjlighet for vatten eller organiska material att
samlas på eller komma i kontakt med produkter med BIS UltraProtect® 1000 ytbehandling.
Använd t.ex BIS Yeti® eller BIS Ursus for att lyfta konstruktionen från underlag där vatten
kan bli stående.

0°

BUP Rail

2°

För att säkerställa att vattnet rinner av konstruktionen på ett bra sätt se till att
konstruktionens ingående delar har en lutning på minst 2°. Vid montage av skena eller
konsol montera gärna BIS ändskydd (65660XX) för en snygg finish på skenslutet och för att
täcka eventuella grader. För att förhindra ansamling av smuts inuti skenan, använd BIS Strut
PVC profil (6566999) för att täcka skenöppningen (när skenöppningen är monterad uppåt).

Eftersom BIS RapidStrut ® (BUP1000) har självläkande egenskaper så kan man kapa skenan
till önskad längd. De kapade ändarna är fortfarande skyddade mot korrosion. Det kan hända
att lite rödrost förekommer på de kapade ändarna, detta försvinner igen under den så
kallade "sjävläkande effekten" efter ett par månaders tid.

Om du väljer att kapa en konsol eller en annan produkt från BIS UltraProtect® sortimentet,
rekommenderar vi att ni behandlar dessa med Bis UltraProtect® sprej. Dessa sprejer kommer
att skydda de kapade ytorna, enligt de kraven som finns för BIS UltraProtect® 1000.
Steg 1. 069710x Rengöringsspray
Steg 2. 069720x Zinkspray
Steg 3. 069730x Rostskydd 2000 plus

För att garantivillkoren* ska gälla, är det viktigt att installationen endast använder BIS
UltraProtect ® 1000 produkter i systemet. Ett system med BIS UltraProtect ® 1000 produkter i
kombination med andra zink-behandlade metaller såsom blankförzinkade,
förförzinkade och varmgalvaniserade produkter är tekniskt sett möjligt, men på grund av
den kortare livslängden som produkter utan BIS UltraProtect ® 1000 har, kan inte livslängden
för hela konstruktionen garanteras. För att förhindra galvanisk korrosion bör
BIS UltraProtect ® 1000 inte användas tillsammans med andra material såsom aluminium,
rostfritt stål, koppar eller obehandlat stål.

* Garantivillkor finns på vår hemsida walraven.com
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BIS RapidStrut® DS 5
Stark och flexibelt!

BIS Yeti®

BIS Ursus montagefot

BIS RapidStrut® DS 5 Skena

BIS RapidStrut® Konsol

BIS RapidStrut® Överfall G2

BIS RapidStrut® Skarvkoppling G2

BIS RapidStrut® Skenkoppling G2

BIS RapidStrut® Skena T- och X-kopplingar G2 BIS Gängstänger

Fasteners

Strut 2D kopplingar

BIS RapidStrut® Väggplatta

Fixpunktkonsol

BIS RapidStrut® Glidmutter G2

BIS RapidStrut® Pendelmutter G2

BIS Bifix® G2

BIS Heavy Duty Klammer HD1501

BIS Sprinkler Klammer HD500
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Ta reda på hur vi kan hjälpa dig
Vill du hitta mer om de lösningar som beskrivs i denna broschyr?
Eller vill du diskutera hur vi kan hjälpa dig att hitta den bästa möjliga lösningen för ditt projekt? Kontakta oss idag!
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Walraven Nordic AB
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