
gevel

|13-22 Benelux +32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be05/2019

13-01 alu regelwerk
 FAÇALU+

FAÇALU+ medium profiel

aluminium 6060 T5

FAÇALU+ MEDIUM PROFIEL

l (m) dikte VE code
3 3 1 611158

 �toepassing: verticaal profiel voor bevestiging van vloerplaat tot vloerplaat
 �voldoet aan de normen: CSTB 3194
 �Veritas testrapport nr. 1947318 / 1A volgend op bijlage 1 van CSTB 3194 (januari 2000)
 �voldoet aan de normen: NF A50-411 en NF A50-710
 �bevestiging van het profiel op de beugels met behulp van schroeven (PERFIX 5,5 x 25 - code 300466) of 
blindklinknagels (alu blindklinknagel 5 x 12 C14 - code 270540)

FAÇALU+ profiel

aluminium 6060 T5

FAÇALU+ PROFIEL

l (m) dikte VE code
3 3 1 611250

 �toepassing: verticaal profiel voor bevestiging van vloerplaat tot vloerplaat
 �voldoet aan de normen: CSTB 3194
 �Veritas testrapport nr. 1947318 / 1A volgend op bijlage 1 van CSTB 3194 (januari 2000)
 �voldoet aan de normen: NF A50-411 en NF A50-710
 �bevestiging van het profiel op de beugels met behulp van schroeven (PERFIX 5,5 x 25 - code 300466) of 
blindklinknagels (alu blindklinknagel 5 x 12 C14 - code 270540)
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