FKM Daglichtsystemen
lichtdoorlatende

constructies

Verticale beglazing

POLYCARBONAAT
FKM monteert met hoogwaardige polycarbonaat platen
(b.v. Lexan®, Marlon®, Macrolon®) uitgevoerd in enkelwandig
of meerwandig welke voor vele doeleinden toepasbaar zijn.

EXCEPTIONELE
DAGLICHTSYSTEMEN

Droogloop

Naast de “bekende” lichtstraatvormen is FKM gespecialiseerd in
exceptionele toepassingen van lichtdoorlatende constructies.
De wensen van architecten of gebruikers worden daardoor
steeds vaker gerealiseerd.

Rokersoverkapping

Fietsenstalling

Dug Out
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CONSTRUCTIES
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ALTERNATIEVE VORMEN
Alternatieve vormen zijn bijvoorbeeld: halve-, kwartcirkel-,
piramide-, koepel-, of zadeldakvormen. Ook voor
afwijkende tooghoogten, bijvoorbeeld: hoogte is 1/7
van de breedtemaat heeft FKM de juiste profielsystemen
beschikbaar.

Ventilatienok

Schuine beglazing

Zadeldak

Piramide

STANDAARD GEBOGEN
LICHTSTRATEN
FKM standaard lichtstraten zijn zelfdragend en kunnen
op elke gerede vlakke of schuine opstand gemonteerd
worden. De overspanning bedraagt standaard maximaal

GEWICHTSFACTOREN

GELUIDSISOLATIE

Polycarbonaat plaatmateriaal is het ideale alternatief

De geluidsisolerende eigenschappen van een materiaal zijn

VENTILATIELUIKEN

voor meer traditionele beglazings-materialen. Ze zijn

in hoge mate afhankelijk van de stijfheid, massa en fysieke

veilig en makkelijk te hanteren, te snijden, te installeren

opbouw van dat materiaal. Volgens DIN 52210-75 is de

Ventilatieluiken worden steeds vaker in combinatie met

en nagenoeg onbreekbaar. Het lage gewicht maakt het

maximale geluidsoverdrachtsklasse die polycarbonaat kan

lichtstraten toegepast. FKM biedt u de keus uit meerdere

mogelijk aanzienlijk te besparen op transport, hantering en

bereiken:

combinaties, bijvoorbeeld: handbediening, elektrische

installatie. In vergelijking tot draadglas van 6 mm dik biedt

bediening en pneumatische bediening.

een polycarbonaatkanaalplaat van 10 mm een gewichts-

Geluidsverminderingswaarden

besparing van meer dan 85%. Polycarbonaat plaatmateriaal

Polycarbonaat kanaalplaat Dikte in mm Geluidsreduktie (dB)

6 meter. FKM gebogen lichtstraten hebben standaard
een tooghoogte van ca. 1/6 van de breedte.

heeft reeds in vele toepassingen bewezen dat het lage
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gewicht en het hanterings-gemak bijdragen in besparing
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van de algehele installatiekosten.
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BRANDGEDRAG

Polycarbonaat Brandclassificaties*
Land

Norm

Classificatie

Polycarbonaat platen beschikken over goede eigen-schappen

Nederland

NEN 6065

Klasse 1-2

6

1.3

Duitsland

DIN4102 deel 1

B1-B2

8

1.5

Ver. Koninkrijk

BS 476 deel 7

Klasse 1-2

10

1.7-2.0

Bouwverordening(1991)

Tp(a)-Tp(b)

16

2.8-3.0

NF-P-92-507

M1-M2

20

3.3

25

3.5

voor wat betreft het brandgedrag. In Europese testen zijn
bijzonder goede resultaten behaald. Zoals alle thermoplasten
smelt polycarbonaat onder de intense hitte van vuur. Het draagt
echter vrijwel niet bij aan de verspreiding van een brand door
vlamoverdracht.

Frankrijk

*Afhankelijk van dikte en kleur

Gewicht
Polycarbonaat kannaalplaat Dikte in mm Gewicht in kg/m

2

UV-bestendigheid
Zowel de enkel- als meerwandige polycarbonaat platen
zijn voorzien van een UV-beschermende coating waardoor
verkleuring wordt voorkomen en weersinvloeden geen
nadelig effect hebben op de hoge slagvastheid en de
lichttransmissie.

