
Contraplacado folheado
Em Kerto S as fibras das folhas funcionar exclusivamente no sentido longitudinal. Ele é produzido como uma placa e separado 
em tiras como uma barra de suporte ou em forma de haste, em uma variedade de estruturas para veículos pesados. Os 
componentes podem ser utilizados. Em projetos convencionais, o hotel oferece um bar ganhar o ideal Resolução de 
problemas. Em estruturas exigente como salas amplas ou altamente carregado, cúpulas, Pontes e estruturas 
especiais, decorrentes das propriedades do Kerto completamente novas possibilidades de design. 

Kerto-Q pode ser usado como um prato ou disco. Como ao mesmo tempo apoiando e preparando telhado e placa do teto permite
Kerto Q renúncia reforço de fita. Ele permite beirais do telhado muito fina e também forma o telhado e Intradorso. 
Também feixes com entalhes podem ser produzidos economicamente com Kerto Q. O grão a placa de camadas 
individuais se estende principalmente no sentido longitudinal e transversal, de alguma (cerca de 20%).

vigas

Estruturas truss

hangares econômicos

pilares altamente estressados

feixes delgados, terças e caibros

reforçode barra e terço

E vergas da janela

Suporte e escada trilhos

pranchas de andaimes

suporte de cofragem

Estruturas lamelares de fichário

Aplicações

preparando teto e placas de parede

suporte do telhado e tectos,

Painéis de telhado e acústico

Ponte revestimentos

através do bar e suporta

placas nó

Plataformas de armazenamento e trabalho

Aplicações

Formatos e dimensões

Espessura    21*, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75 mm

Largura 1,82 m und 2,50 m (tamanho da base)

comprimento 1,82 m de comprimento até 23,0 m (produção de comprimento)

Largura largura de 2,50 m a 20,0 m (produção de comprimento)

Nota: limitações de transporte nos comprimentos devem ser observadas!
* Espessura 21 milímetros não está disponível em largura de 2,50 m

stabilidade dimensionale

tamanho grande

edição fácil

graváveis altas cargas

BenefíciosFormatos e dimensões

Espessura 21*, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75 mm

Largura 1,82 m e 2,50 m (tamanho da base)

comprimento 1,82 m de comprimento até 23,0 m (produção de comprimento)

Largura largura de 2,50 m a 20,0 m (produção de comprimento)

Nota: limitações de transporte nos comprimentos devem ser observadas!  
* Espessura 21 milímetros não está disponível em largura de 2,50 m

Kerto-S

Kerto-Q

  Download de informações adicionais do produto, tais como
                                    fichas técnicas, sob www.bischoff-schaefer.de     
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