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Система кріплення

BIS UltraProtect 1000
®

Для внутрішнього та зовнішнього використання

walraven.com

BIS UltraProtect® 1000

Система
кріплення

Для застосування
зовні та всередині
приміщень

Надійний захист

Краще, ніж гаряча
оцинковка

Стійкість до корозії
■ C1 - C4 / ISO 12944-2
Випробування в
соляному тумані
■ 1000 годин / ISO 9227
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Додаткова система
■ Ідеальне поєднання з
іншими продуктами

walraven.com

Для робіт зовні та всередині приміщень
Унікальна композиція, якісний склад та стійкість
до корозії
Для створення інженерних конструкцій,
підтримки сонячних систем та багато ін.

Надійний захист

Краще, ніж гаряча оцинковка

Додаткова система

■ Покриття легко витримує випробування
соляним туманом не менше 1000 годин *
■ Підходить для агресивного
навколишнього середовища (C1-C4
відповідно до ISO 12944-2)

■ Висока стійкість до корозії: 1000 годин
* у порівнянні з 300-600 годинами
(покриття цинком 50 - 80 мкм)
■ Дозволяє покривати різьбові елементи
■ Колір та текстура покриття візуально
привабливі

■ Елементи системи BIS UltraProtect®
1000 легко комбінуються між собою
■ Можуть комбінуватися з оцинкованими
або гаряче оцинкованими
елементами**

* До появи максимум 5% іржі на поверхні
** Умови гарантії можна знайти на нашому веб-сайті walraven.com

Доказ після 1000 годин випробування в соляному тумані

1000 годин

Максимум 600 годин

покриття цинком

Гаряча оцинковка
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80 годин
BIS UltraProtect® 1000

walraven.com

Інструкція з монтажу
Розташуйте систему таким чином, щоб унеможливити попадання води чи бруду
(органічного чи ін.) на поверхню продукції BIS UltraProtect® 1000. Наприклад, можна
використовувати покрівельні опори BIS Yeti® або BIS Ursus, щоб підняти конструкцію.
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Переконайтеся, що вода буде легко стікати з конструкції, розміщуйте конструкцію
BIS UltraProtect® 1000 під кутом мінімум 2°.

DS 5

DS 5

DS 5
DS 5

Оскільки покриття BIS RapidStrut ® DS 5 Fixing Rail має властивості самовідновлюватися,
то монтажний профіль можна відрізати на необхідну довжину. Місця відрізання
залишаються захищеними від корозії. Ми не рекомендуємо відрізати консолі
BIS UltraProtect ® 1000, оскільки торці залишаться незахищеними.

DS 5

Встановіть в торці профіля чи консолі заглушки BIS Rail (65660XX), щоб запобігти
потрапляння бруду всередину. Щоб бруд не накопичувався, використовуйте вкладку
BSR Strut PVCProfile (арт. 6566999) для закриття профілю, якщо він монтується отвором
до верху.

Для зберігання гарантійних термінів та умов* важливо, щоб при монтажі конструкцій
використовувались тільки елементи з покриттям BIS UltraProtect ® 1000. Система
може встановлюватися з іншими оцинкованими продуктами, а також продуктами
гарячої оцинковки, але через коротший термін експлуатації на інші види покриття
гарантія не розповсюджується. Для попередження електрохімічної корозії продукція
BIS UltraProtect ® 1000 не повинна встановлюватися з іншими матеріалами, такими як
алюміній, нержавіюча сталь, мідь або необроблена сталь.

* Умови гарантії можна знайти на нашому веб-сайті: walraven.com.
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BIS RapidStrut® DS 5
Міцний та практичний!
Унікальна перфорація монтажного профілю BIS RapidStrut® DS 5 дозволяє монтувати
елементи з обох сторін.
Покриття має властивості самовідновлюватися. Навіть, якщо профіль відрізається, краї
залишаються захищеними від корозії.
Властивості та переваги:
Монтаж елементів з обох сторін
Висока стійкість до корозії (BIS UltraProtect® 1000)
Захист від корозії навіть після відрізання
Розмір: 41 x 51x 2 мм
Міцність, яка дорівнює профілю типу 41 x 41 x 2,5 мм
Довжина 3 або 6 м.

BIS UltraProtect® 1000
Великий вибір

B
 IS Ursus
Покрівельні
опори

BIS
 RapidStrut®
Стіновий тримач

BIS 4000 Хомути

BIS Yeti®

BIS Bifix® G2

BIS RapidStrut®
Rail Кутники G2

B
 IS RapidStrut®
Сідловий
з'єднувач G2

BIS
 RapidStrut®
Продольний
з'єднувач G2

BIS RapidStrut®
Стінові консолі

BIS RapidStrut®
рейки T та
X-подібні
з'єднувачі G2 62

BIS Різьбові
шпильки

BIS RapidStrut®
Гайки швидкого
монтажу G2

B
 IS Болти

B
 IS RapidStrut®
Болти швидкого
монтажу G2

BIS Хомути для
великих
навантажень 1501
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BIS RapidStrut®
DS 5 Монтажний
профіль
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Дізнайтесь про нашу інженерну підтримку
Хотіли б дізнатися більше про рішення, описані в цій брошурі ?
Або потрібна інженерна підтримка для проекту? Зв'яжіться з нами!

Україна
ТОВ Вальравен
пр-т Відрадний, 95х
03061, м. Київ
Тел./факс +380 44 351 27 47
info.ua@walraven.com
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