Flexibel
keringsprofiel

Toezichtsputten,
opzetstukken &
deksels

Ook met afgeronde vormen kan je een mooie belijning creëren. Daarom heeft Dejond een flexibel profiel ontwikkeld waarmee je ter plekke op de

Om de werking van de waterafvoerende laag te controleren, kan je met enkele plooibare aluminium basisstukken makkelijk zelf toezichtsputten

werf quasi elke kromming kan verwezenlijken. Laat je artistieke kant maar naar boven komen!

maken. Om transportkosten te besparen worden deze basisstukken als recht profiel aangeleverd. Je kan ze dan ter plaatse op de voorgeperforeerde posities buigen tot een stevig vierkant. Indien nodig kan je het basisstuk nog ophogen met diverse opzetstukken. Deksels zijn

Grindkeringsprofiel Flexibel

verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen.

Specificaties
•

Materiaal: Aluminium

•

Standaard lengte: 2500 mm

•

Gezet uit plaattype:
Brut aluminium: EN 1050 H14/24

120 x 120 mm

Geanodiseerd: Voorgeanodiseerd 10 Mu

150 x 150 mm

•

Oppervlaktebehandeling: Brut /Geanodiseerd/Gepoederlakt alle
RAL kleuren mogelijk.

300 x 300 mm

•

Makkelijk te knippen met een tang en te plooien in de gewenste
vorm

Afmetingen

500 x 500 mm
600 x 600 mm

Basisstuk
Hoogte
80 mm

Flexibel profiel
Standaardmaten:
(mm)

Gewicht
(kg/m)

60 x 80 x 1,5

0,560

100 x 120 x 1,5

1,188

150 x 200 x 1,5

1,890

250 x 250 x 2

3,375

Opzetkokers
Hoogte
100 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm

Afwijkende maten en/of perforaties in overleg mogelijk.
Kan zowel als recht profiel, voor ronde vormen als voor hoeken
gebruikt worden.
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Deksels
Materiaal
Aluminium traanplaat
Deksels ook verkrijgbaar uit
geperforeerde plaat of
gepoederlakt aluminium. Alle RAL
kleuren mogelijk

Specificaties
•

Materiaal: Aluminium

•

Standaard lengte: 2500 mm

•

Materiaal: Aluminium vol of geperforeerd

•

Oppervlaktebehandeling: Brut /Geanodiseerd/Gepoederlakt
alle RAL kleuren mogelijk.

•

Afwijkende maten & oppervlaktebehandelingen in overleg
mogelijk
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Keringsprofiel
voor groendaken met
handige koppeling &
hoekverbinding

Technische
informatie

Met de vernieuwde Dejond keringsprofielen lijn je in een handomdraai de verschillende zones van een groendak strak af. Het grindkeringsprofiel

Aluminium: kwaliteiten

zorgt ervoor dat de beplanting en het grind mooi van elkaar gescheiden blijven. Maar het kan ook net zo goed verschillende zones met keien

Kwaliteit EN AW 1050 A

maken. Voor een optimale waterafvoer, zijn de keringsprofielen ook beschikbaar in een geperforeerde uitvoering. Zeker bij gebruik op schuine

stevig op hun plaats houden. Door de slanke scheidingsprofielen te koppelen met de verbindingsstukken, verkrijg je een perfect rechte, strakke
en stijvolle lijnvoering. Wil je graag een hoek creëren in de keringsprofielen, dan kan je dit op een eenvoudige manier met de hoekverbindingen

Deze kwaliteit wordt gebruikt voor de profielen gezet uit plaat in de uitvoering “Brut” en “Gelakt”. Dit ongelegeerd (zuiver) aluminium
99,5% is goed lasbaar en uitstekend geschikt om te vervormen. Verder is de corrosieweerstand onder normale omstandigheden
uitstekend en biedt dit materiaal een goede thermische geleiding.
Kwaliteit EN AW 5005A
Deze kwaliteit is de basis voor het geanodiseerd aluminium dat wordt gebruikt voor de profielen in de uitvoering “Geanodiseerd”.
Dit met magnesium gelegeerd aluminium is goed lasbaar en uitstekend geschikt om te vervormen. Verder is de corrosieweerstand onder
normale omstandigheden uitstekend.
Kwaliteit EN AW 6060 T66
Deze legering wordt veelvuldig gebruikt voor uiteenlopende profielen, onder normale atmosferische omstandigheden heeft deze kwaliteit
een uitstekende weerstand tegen corrosie.
Algemeen
Om corrosie bij aluminium te vermijden moet direct contact met o.a. lood, koper, zink, chemicaliën, plantenvoeding e.a.
vermeden worden door bijv. het aluminium hiervan te scheiden met een beschermende folie.
Plooien of vrij buigen
Bij het vrij buigen of luchtplooien wordt het materiaal gebogen met behulp van een bovenstempel en een ondermatrijs.

daken, kan dit een meerwaarde betekenen.

Grindkeringsprofiel
Specificaties
•

Standaard lengte: 2500 mm

•

Materiaal: Aluminium vol of geperforeerd

•

Geëxtrudeerd: legering EN AW 6060 T66

•

Oppervlaktebehandeling: Brut /Geanodiseerd/Gepoederlakt alle
RAL kleuren mogelijk.
Afwijkende maten en/of perforaties in overleg mogelijk

L-profiel
Standaardmaten:
A x B x d (mm)

Gewicht
(kg/m)

60 x 80 x 1,5

Kenmerken aluminium
• Het materiaal kan zich vrij vormen.
• Het contact tussen het productmateriaal en het gereedschap bestaat uit 3 evenwijdige contactlijnen.

Verbindingsstuk

Hoekverbinding

Specificaties

Specificaties

We spreken over koudvervorming.

•

Standaard lengte: 160 mm x 50 mm

•

Standaard lengte: 200 mm

•

Materiaal: Aluminium

•

Materiaal: Aluminium

•

Geëxtrudeerd: legering EN AW 6060 T66

•

Gezet uit plaattype: Brut aluminium: EN 1050 H14/24

•

Geen extra tools nodig om te monteren

•

•

Blokkeringspunt vemijdt verder in of uit elkaar schuiven

•

Na montage blijven de profielen mooi op hun plaats liggen en wordt
de stijlvolle designlook behouden

Met de hand buigzaam tot binnen- of buitenhoek. Voor een
binnenhoek enkel markeren met een stift op het hoekprofiel en met
de haakse slijpmachine afkorten

Lakken
Alle goederen worden door ons ontvet hetzij manueel of d.m.v dampontvetting. Na alle voorbehandelingen zijn de goederen klaar om te
lakken. Dit kan zowel in poederlak als natlak.
Poederlakken is verf in stofvorm die elektrostatisch geladen over de werkstukken verneveld wordt, deze moet hierna uitgehard worden
aan een temperatuur van +/- 190 graden. Voordelen hiervan zijn snelle verwerking, milieuvriendelijkheid (geen solventen), slag- en krasvastheid.De nadelen zijn de beperkte keuze in kleuren, niet alle materialen kunnen hiermee behandeld worden en er is een beperking in
lengte.
Laagdiktes +/- 100 micron.
Natlakken is verf in vloeibare vorm. Die wordt d.m.v een spuitpistool en perslucht over het werkstuk verneveld en kan dan op
kamertemperatuur drogen en uitharden.
Voordelen: kleurkeuze quasi onbeperkt, mooie strakke afwerking en nagenoeg alle materialen kunnen hiermee behandeld worden.
Nadelen: het is een omslachtiger proces dan poederlakken en is minder slagvast.
Laagdiktes +/- 90 micron.
De technische fiches van alle verven zijn opvraagbaar.
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