Limitor

Limitor ruitvormig vlechtwerk
Limitor is een geweven gaas met ruitvormige mazen met een hoge
vormvastheid. Het gaas wordt geplaatst met ronde palen, al dan niet met
bovenbuis, zodat een strakke, rechte omheining gevormd wordt. Door
het toepassen van een bovenbuis, kan de omheining gebruikt worden
voor begroeiing. Voor de Limitor gaasdraad heeft Kopal een uitgebreid
gamma van buispalen en toebehoren, waarmee voor elke toepassing een
perfect passende omheining kan gebouwd worden.
Limitor is uitstekend beschermd tegen corrosie: de vaste draden zijn
verzinkt en geplastifieerd. Op deze manier is Limitor dubbel beschermd.
Ook de palen en accessoires zijn corrosiebestendig, waardoor een
omheining met Limitor gaasdraad een lange levensduur geniet. Standaard
wordt de Limitor gaasdraad voorzien van een groene plastificatie, maar
andere kleuren zijn ook mogelijk op aanvraag.
Limitor wordt geleverd op rollen van 25 meter, voorzien van bruine
afwikkelband en verpakt in wikkelfolie.
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Limitor

Ruitvormig vlechtwerk, geplastificeerd, compact
opgerold en verpakt in wikkelfolie. Boven- en onderrand
zijn voorzien van bruine afwikkelband.

Draaddiameter

Kern 2 mm, einddiameter 3 mm

Verzinking

50 gr/m2

Treksterkte

650 à 850 N/mm2

Rollengte

25 meter

STANDAARD KLEUREN

RAL CODE

mosgroen

RAL 6005

steengrijs

RAL 7030

gitzwart glanzend

RAL 9005

Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleur. Gebruik
altijd een RAL-kleurenwaaier om uw kleur te kiezen.

Hoogte (meter)

Maas / draadkern / uitw.
(mm / Ø mm)

Gewicht / rol (kg)

Rollen / Pallet

1.00

50 / 2 / 3.1

34.25

16

1.25

50 / 2 / 3.1

34.68

16

1.50

50 / 2 / 3.1

39.00

16

1.80

50 / 2 / 3.1

46.80

16

2.00

50 / 2 / 3.1

52.00

16

1.00

40 / 2 / 3.1

35.25

16

3.00

40 / 2 / 3.1

52.57

16

Andere mazen, draaddiktes en kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Kopal NV/SA
Ieperstraat 75A
8610 Kortemark

 +32 (0) 51 57 09 00
 +32 (0) 51 57 09 88
 info@kopal.be

Uw Distributeur:

Productfiche Limitor NL 03-2018
Alle informatie in deze productfiche is louter informatief en niet bindend. Kopal NV wijst alle verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of wijzigingen af.

