Rectifix

®

Rectifix® is een schroef van hoogwaardige staalkwaliteit speciaal
ontworpen voor een duurzame bevestiging van geïsoleerde hellende
daksystemen op houten onderconstructies. Deze schroef laat toe om te
schroeven in een rechte hoek t.o.v. de dakhelling (geen schuine schroeven
meer nodig).

Toepassingen
Bevestiging van geïsoleerde hellende daksystemen op houten onderconstructies (bijv. Powerroof®, Powerroof® Maxx, LMents®,...)

Product
Eigenschap

Waarde

Eenheid

Lengte

150, 170, 180, 190, 210, 230, 250, 270, 290

mm

Diameter

7

mm

Afmetingen

Hoofdkenmerken
Karakteristiek buigmoment

EN 14592+A1:2012

14894

Nmm

Karakteristieke uittrekwaarde

EN 14592+A1:2012

11,26

N/mm²

ρk= 405
kg/m³
Karakteristieke doortrekwaarde kop

EN 14592+A1:2012

18,59

N/mm²

ρk= 507
kg/m³
Karakteristieke treksterkte

EN 14592+A1:2012

23,24

kN

Karakteristiek indraaimoment

EN 14592+A1:2012

17,28

Nm

ρk= 405
kg/m³
Karakteristiek draaimomentratio
Ftor,k / Rtor

EN 14592+A1:2012

Bescherming tegen corrosie

Elektro-verzinkte coating minimum 5 µm met min.
700 uren SST

Bitaansluiting

5,4

40

TORX

Wij hebben ons ervoor ingespannen dat de inhoud van dit document zo nauwkeurig mogelijk is. Houd er rekening mee dat technische
specificaties van land tot land kunnen verschillen. Recticel Insulation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en
behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of
vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die schriftelijk zijn overeengekomen tussen Recticel Insulation en de
gebruiker.
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Isolatiedikte versus schroeflengte
Isolatiedikte (mm)

Schroeflengte (mm)

60

150

80

170

90

180

100

190

120

210

140-145

230

160

250

180

270

200

290

Standaarden en certificaten
Normering
Productnormering

EN 14592 + A1: 2012
Aangemelde instantie 2590, SHR, Wageningen, Nederland heeft de volgende taken onder systeem
3 uitgevoerd: het definiëren van het producttype en het initiële typeonderzoek (initiële typetest, ITT)
en heeft een overeenkomstig rapport uitgebracht, nr. 16,0211

Overig / Diversen
Behandeling / Onderhoud
Opslag

Droge opslagplaats
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specificaties van land tot land kunnen verschillen. Recticel Insulation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en
behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of
vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die schriftelijk zijn overeengekomen tussen Recticel Insulation en de
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