
 
 
 

Technische Informati
  

  

Metal Batten Strip 

1. Omschrijving 
Firestone Metal Batten Strip wordt gebruikt voor de mechani

bevestiging van RubberGard™

afdichtingsdetails zoals beschreven in de Firestone 

verwerkingsvoorschriften. 

2. Voorbereiding 
Indien de Metal Batten Strip op de werf op maat moet worden gesneden, moeten alle scherpe

bijgevijld en afgerond worden om beschadiging van de folie te vermijden.

3. Verwerking 

Verdeel de Metal Batten Strips zoals voorgeschreven en bevestig ze in de ondergrond met de correcte

Firestone bevestiger. Begin aan een kant van de strip en fixeer naar het andere einde toe om

van de strip te voorkomen. Draai de bevestiger niet

4. Verbruik 
Overeenkomstig de vereisten. Aaneengrenzende latten moeten elkaar overlappen en moeten met

enkele bevestiging worden vastgemaakt.

5. Eigenschappen 
Technisch 

• Materiaal Galvalume® AZ55

• Lengte 3,05 m 

• Breedte 25,4 mm

• Dikte 1,13 mm/ 1,

• Perforaties 152 mm h.o.h.

6. Verpakking/ Stockage/ Levensduur

Verpakking 50 stuks (3,05 m)/kartonnen tube (152,4 m)

Artikelnummer W56RAC3053

Stockage: Bewaar in de originele, ongeopende verpakking beschermd tegen de weersomstandigheden.

Levensduur: Onbeperkt indien onder normale omstandigheden opgeslagen.
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Firestone Metal Batten Strip wordt gebruikt voor de mechanische 

™ EPDM dakfolies en 

zoals beschreven in de Firestone 

Indien de Metal Batten Strip op de werf op maat moet worden gesneden, moeten alle scherpe

bijgevijld en afgerond worden om beschadiging van de folie te vermijden. 

Verdeel de Metal Batten Strips zoals voorgeschreven en bevestig ze in de ondergrond met de correcte

Firestone bevestiger. Begin aan een kant van de strip en fixeer naar het andere einde toe om

van de strip te voorkomen. Draai de bevestiger niet te vast, noch te los. 

Overeenkomstig de vereisten. Aaneengrenzende latten moeten elkaar overlappen en moeten met

enkele bevestiging worden vastgemaakt. 

Galvalume® AZ55 

 

4 mm 

1,13 mm/ 1,29 mm 

152 mm h.o.h. 

/ Levensduur 

50 stuks (3,05 m)/kartonnen tube (152,4 m) 

W56RAC3053 

: Bewaar in de originele, ongeopende verpakking beschermd tegen de weersomstandigheden.

: Onbeperkt indien onder normale omstandigheden opgeslagen. 
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Indien de Metal Batten Strip op de werf op maat moet worden gesneden, moeten alle scherpe randen 

Verdeel de Metal Batten Strips zoals voorgeschreven en bevestig ze in de ondergrond met de correcte 

Firestone bevestiger. Begin aan een kant van de strip en fixeer naar het andere einde toe om kromtrekken 

Overeenkomstig de vereisten. Aaneengrenzende latten moeten elkaar overlappen en moeten met een 

: Bewaar in de originele, ongeopende verpakking beschermd tegen de weersomstandigheden. 


