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Technický list 
TL 08.01a Zakrývacia plachta s kovovými okami ŠTANDARD 
 

Výrobok 

Polyetylénová zakrývacia plachta so zdvojenými zvarenými lemami a kovovými okami 

s rozostupom jeden meter. Vhodná na zakrytie akéhokoľvek stavebného materiálu, náradia a 

strojov, vozíkov a pod., ktoré nie je možné uskladniť pod strechou. 

 

Vlastnosti 

• Vysoká pevnosť 

• Odolnosť proti prepichnutiu a roztrhnutiu 

• Vodenepriepustná 

• Možnosť upevnenia pomocou oceľových ôk 

• Zdvojené zvarené krajné lemy 

• Ľahko umývateľná 

 

Použitie 

Efektívne prekrytie stavebného materiálu, náradia, strojov, vozíkov a pod. Ľahké campingové prístrešky. Provizórne zakrytie krovov počas 

pokrývačských prác. Zakrytie bazénu proti spadanému lístiu. Atď. 

 
 

Technické vlastnosti Zakrývacia plachta PROFI 

Základ Polyetylén 

Plošná hmotnosť g/m3 60 (±10%) 

Rozmerová tolerancia – dĺžka % ±10 

Rozmerová tolerancia – šírka % ±10 

Uvedené veľkosti sú počítané z množstva plachtoviny v metráži. Výrobok je následne zmenšený o jednotlivé 
zvary metráže (počet zvarov metráže je podľa šírky plachty) a o záhyby na celom obvode. Je potrebné 
počítať s väčšou toleranciou rozmerov viď. v tabuľke vyššie. 

Skladovateľnosť mesiace 
Neobmedzená – Chrániť pred UV žiarením  
pri teplote od +5°C do +35°C 

Odolnosť na UV žiarenie mesiace max. 12 

Vzdialenosť ôk m 1 

Materiál ôk - Hliník 

 

Balenie 

• 2x3 m 

• 3x4 m 

• 3x5 m 

• 4x5 m 

• 4x6 m 

• 5x6 m 

• 5x8 m 

• 6x8 m 

• 6x10 m 

• 8x10 m 

• 8x12 m 

• 10x15 m 

 

Farba 

• Modrá 

 

 



 
Upozornenie 

PE plachty podliehajú degradácii vplyvom UV žiarenia, preto je ich použitie v exteriéru iba dočasné. Nenahrádzajú trvalé zastrešenie a ich 

funkcia je iba provizórna a krátkodobá. Nenapínajte cez ostré rohy, môže prísť k mechanickému poškodeniu. 

 

 

Aktualizácia 

Aktualizované dňa 27.08.2018. 

Vyhotovené dňa 28.11.2007. 

 

Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú 

spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani 

použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácii. Uvedené údaje sú všeobecného 

charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše 

technické oddelenie. 

 


