Brakel

®

Sky-XS

Sikker og holdbar tagadgangslem
Lovgivningen er skærpet med hensyn til sikkerheden til tagadgangslemme. Disse regler
mer lavet for at sørge for sikkerheden, mens der udføres installation og vedligholdelse på
tage. Brakel tagadgangslem er derfor udstyret med en lem som er nem at åbne/lukke, som
er udviklet ikke blot på baggrund af sikkerhedskravene, men også for at opfylde de nyeste
ønsker indenfor isoleringsevne.

Materialer og isoleringsværdi
Brakel tagadgangslem er lavet af høj kvalites
aluminium, og udstyret som standard med en
komplet korrosion-bestandig , blank ﬁnish. Hvis
ønsket kan Sky-XS også leveres med en pulverlakering i RAL farve (udvendigt RAL 7045,
indvendigt RAL 9010).

Den hævede kant af lugen har en unik isolerings tykkelse på 50 mm. Desuden
muliggør den samlede højde af lemmen, at man kan tilføje yderligere et 19 cm tykt
lag af isoleringsmateriale . Dækslet på selve lemmen er udstyret med et ekstra tykt
isolering lag . U-værdi: 0,54 W/m²K.

Regler

Dimensioner for tagadgangslem
B x L: 700 x 900 mm / 900 x 900 mm / 700 x 1400 mm /

Tagadgangslemmen er i overensstemmelse med følgende: :
• KOMO

®

900 x 2400 mm / 1000 mm x 1000 mm

ATT’11.19.804.01 (BRL 3301)

Stiger

• Isoleringsværdi (EN-ISO 10077-1/2): 1,3 (m².K)W
• Lydisolering (EN-ISO 140-3): 22 dB

Brakel tagadgangslem kan fåes i forskellige modeller,

• Vind- og vandtæthed (EN 1027/EN 1873): 650 Pa

og inkluderer et udvalg af stiger og tilbehør.

• Strukturel styrke (EN 1026/EN 1027): ± 3000 Pa
• Lufttæthed (EN 1026): 0,3 m³/hm1 ved 650 Pa
Enkelt stige

• Lastbærende kapacitet (EN 1991-1/5): 200 kg/m²

2650 mm (EL10) / 2900 mm (EL11) / 3150 mm (EL12) /

Slå

3400 mm (EL13) / 3650 mm (EL14)

Brakel tagadgangslem er udstyret med en unik slå
som designmæssigt er indbygget i lemmens åbnings-

Dobbelt stige

mekanisme. Det hindrer derfor ikke adgangen til

2150/3400 mm (OL208) / 2400/3900 mm (OL209) /

taget, men hjælper med at forbedre sikkerheden.

2650/4400 mm (OL210)

Slåen giver mulighed for nemt at låse og oplåse
lemmen.

Foldetrappe
700 x 900 mm (lille) / 700 x 1200 mm (stor)

Tilbehør
• Fastgørelses kroge

• Montage konsol

• Væg tværstang

• Aﬂåselig montage konsol
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For yderligere information se vor hjemmeside : www.lumex.dk
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