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GELUIDISOLERENDE BINNENDEUR
versie: 006.+ datum: 19-06-2013 auteur: FG-FPS
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Fabrikaat: Westag Nederland B.V.
Type: #
\SK32-1-40. \SK32-2-40. \SK37-1-43. \SK37-2-43.
\SK37-1-71. \SK37-2-71. \SK42-1-71. \SK42-2-71.
OPMERKING: typeaanduiding -2- is dubbele deur.
#
\Model: vlak. \Model.....
#
\Luchtgeluidisolatie deur + kozijn, gewogen geluid
reductie index Rw (NEN-EN-ISO 717-1+a06) (dB): .....
\Luchtgeluidisolatie deur, gewogen geluid reductie
index Rw (NEN-EN-ISO 717-1+a06) (dB): .....
OPMERKING: SK32, deur 43 dB; SK32, deur + kozijn 37
dB; SK37-43, deur 44 dB; SK37-43, deur + kozijn 42
dB; SK37-71, deur 48 dB; SK37-71, deur + kozijn 46
dB; SK42-71, deur 50 dB; SK 42-71, deur + kozijn 47
dB; opdekdichting, stompe deuren 1 dB minder.
#
\Brandwerendheid (NEN 6069+w05) (min): .....
OPMERKING: brandwerende uitvoering 30 min. mogelijk;
60 en 90 min. alleen bij SK37-71 en SK42-71.
#
\Samenstelling: 3 lagen massief spaanplaat.
\Samenstelling: kartoncellenlaag met aan weerszijden
massief spaanplaat, board en rubberkurk.
\Samenstelling: 3 lagen massief spaanplaat waar
tussen kartoncellenlaag.
OPMERKING: 3x spaanplaat 40 mm, karton + spaanplaat +
board + kurk 43 mm, 3x spaanplaat + 2x karton 71 mm.
#
\Hoogte x breedte (mm): .....
#
\Deurdikte (mm): 40. \Deurdikte (mm): 43.
\Deurdikte (mm): 71.
OPMERKING: SK32 40 mm, SK37-43 43 mm, SK37-71 71 mm,
SK42-71 71 mm.
#
\Kantuitvoering: stomp.....
\Kantuitvoering: opdek.....
#
\Kantlat: Koto. \Kantlat: roodhardhout.
\Kantlat: GetaLit opdekkant in kleur.....
#
\Deklaag: hardkunststof GetaLit, kleur.....
\Deklaag: fineer..... \Deklaag.....
#
\Oppervlaktebehandeling: voorbewerkt voor
schilderwerk..... \Oppervlaktebehandeling.....
#
\Kozijn: inmetselkozijn, meranti.....
\Kozijn: type SZ-L metal-stud, verzinkt staal.
\Kozijn: type SZ-M inmetsel, verzinkt staal.
\Kozijn: type SZ 2-delig nastel, verzinkt staal.
#
\Oppervlaktebehandeling kozijn: grondlaag.....
#
\Muurdikte.....
#
\Kozijnsponning: enkel.
\Kozijnsponning: enkel met extra opdekdichting.
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GELUIDISOLERENDE BINNENDEUR
versie: 006.+ datum: 19-06-2013 auteur: FG-FPS
\Kozijnsponning: dubbel met extra opdekdichting.
#
\.....
#
\Toebehoren:
#
\- hang- en sluitwerk.....
#
\- scharnieren: ingebouwd..... \- scharnieren.....
\- paumelles: ingebouwd..... \- paumelles.....
#
\- beslag..... \- deurgarnituur.....
#
\- slotboring.....
#
\- slot: ingebouwd standaard.....
#
\- slotcilinder.....
#
\- sluitplaat.....
#
\- valonderdorpelsysteem: enkelvoudig.
\- valonderdorpelsysteem: met sleepdorpel en
vloerprofiel. \- valonderdorpelsysteem.....
#
\- vloerprofiel.....
#
\- stabilisator: ingebouwde Westag stabilisator.....
#
\- bevestigingsmiddelen.....
#
\- dubbele deuren voorzien van sponning-/
contrasponning met ingebouwde
standdeurvergrendeling.
OPMERKING: geen deurnaalden nodig.
#
\.....

