Goot glasvezelbeton maasrooster B125 kN L=1000
Art nr. 13564120000
AQUAFIX-HYDRO MINI
Specificaties
Type product:
Inwendige breedte maat:
Product naam:
Product type:
Certificering:
Materiaal:
Lengte per element:
Breedte (inwendig):
Breedte (uitwendig):
Hoogte (inwendig):
Hoogte (uitwendig):
Afdekking:
Gewicht:
Eenheid:

Afvoergoot
100 mm.
AFVOERGOOT materiaal glasvezelversterkt beton incl. rooster.
AQUAFIX-HYDRO MINI 100
VOORZIEN VAN CE MARKERING VLG NEN-EN1433 & KIWA CERTIFICAAT
OP BASIS VAN BRL5070
Glasvezel versterkt beton C35/45.
1000 mm.
100 mm.
140 mm.
87 mm.
120 mm.
Verzinktstalen maasrooster verkeersklasse B 125 kN (vlg.EN1433) met
schroefloze, gepantenteerde roosterbevestiging Totaal L= 1000 mm.
26,6 Kg.
per stuk

Productomschrijving
Korte product omschrijving:
Afvoergoot Glasvezel versterkt beton sleufrooster
Type : AQUAFIX-HYDRO MINI
Het leveringsprogramma van de Aquafix Hydrotec Mini goot omvat:
- Elementen van een meter lengte
- Elementen van een halve meter lengte
- Een goot begin/einde (gesloten)
- Een goot einde met doorvoering
- Een zandvang element inclusief een vuilemmer
- Polyurethaan afdichtingskit (om de voegen te dichten)
De AQUAFIX ‘Hydrotec-Mini’ LIJNAFWATERING Uitstekend systeem voor huis, tuin, terras, oprit:
De Aquafix-Hydrotec MINI afvoergoot is uitermate geschikt voor huis/tuin gebruik en ook zeer geschikt voor de doe-het-zelver.
De elementen zijn 500 en 1000 mm. lang en zijn door de geprofileerde kopse kanten eenvoudig tegen elkaar aan te plaatsen. Iedere goot heeft een voorgevormde
(DN100) mogelijkheid voor een verticale afvoer. Door het opliggende sleuven- of mazenrooster kan een naadloze aansluiting tussen goot en bestrating bewerkstelligd
worden.
Naast het gebruik voor huis en tuin is de AQUAFIX MINI afvoergoot ook geschikt voor het gebruik in voetgangsergebieden, binnenplaatsen en autoparkeerterreinen. De
roosters zijn smaller dan het gootelement en klemmen daardoor niet tussen de aansluitende bestrating.
De roosters klemmen zicht vast in de betonnen afvoergoot. Het gebruik van natuurlijke bouwstoffen vormt bovendien een bijdrage tot ecologisch en verantwoord
bouwen.
De Aquafix Mini afvoergoten hebben unieke eigenschappen; o.a.:
- Verticale afvoer in ieder gootelement reeds voorgevormd
- Rooster klemt niet tussen de aansluitende bestrating
- Het opliggende rooster vervangt het hoekprofiel
- Overgangen aan de kopse kanten met pasprofiel t.b.v. de plaatsing
- Uitstekend systeem, ook voor de doe-het-zelver
De AQUAFIX Hydrotec MINI goot wordt onder andere toegepast bij afwatering van garages, terrassen, huisopritten, afwatering van binnenplaatsen, voetgangersgebieden

(niet openbaar) en autoparkeerplaatsen (niet openbaar).
De Aquafix MNI afvoergoot is leverbaar in de inwendig breedte 100 mm.
De AQUAFIX Hydrotec MINI afvoergoten zijn voorzien van een CE markering.
Het Aquafix verkoopteam adviseert u graag in de juiste keuze van de afvoergoot, rooster, roosterbelasting en accessoires.

