
Storax Belgium B.V. • Dompel 3, 2200 Herentals, België • +32 14 71 35 82 • storax@storax.be • www.storax.be

Artikelnummer
STAS3030
STAS4040
STAS5050
STAS6060
STAS7070
STAS8080
STAS9070
STAS9090

Putmaat
200 x 200 mm.
300 x 300 mm.
400 x 400 mm.
500 x 500 mm.
600 x 600 mm.
700 x 700 mm.
800 x 600 mm.
800 x 800 mm.

Buitenkantkader
300 x 300 mm.
400 x 400 mm.
500 x 500 mm.
600 x 600 mm.
700 x 700 mm.
800 x 800 mm.
900 x 700 mm.
900 x 900 mm.

Gewicht
4,00 kg
5.40 kg
7.10 kg
9,00 kg
11,85 kg
14,10 kg
12,70 kg
15,15 kg

Afmetingen

Het luik is breed toepasbaar en geschikt voor iedere putopening : woningbouw, renovatie, utiliteitsbouw, industrie, parkings, etc.
STAS vloerdeksels is licht corrosievrij en eenvoudig te plaatsen.

zo in elkaar dat het inklemmen van het deksel en de omranding niet mogelijk is. De neopreen chemicaliën bestendige afdichtings-
band tussen de omranding zorgt voor een reuk- en waterdichte afsluiting. Het deksel wordt in de omranding bevestigd door middel
van inox bouten.
Het deksel is eenvoudig uit te nemen met de bijgeleverde handgrepen set.

De inbusbouten zijn afgedekt met een kunststof dopje, hiermee wordt vuilophoping vermeden.
Net boven de bodem van het betegelingsdeksel zit een bewapeningsnet van 4 mm dikte met een raster van 50x50 mm. Het voor-
deel van een zwevende bewapening is dat met het vullen van chape en/of mortel dit een optimale bewapening verzorgd.

Het STAS deksel heeft een belastingklasse van 5 ton. Dit voldoet aan verkeer voor o.a. personenwagens in overeenstemming
met ISO 9001 en de belasting volgens paragraaf 8 uit de NBN EN 124, aan categorie A15.

• Inbouwhoogte : 75 mm.
• Dekseldiepte inwendig : 65 mm.

Elk deksel in de standaardafmetingen is automatisch gelast, wat een nette en een sterke afwerking garandeert.

Functie

Beschrijving en samenstelling

STAS BETEGELINGSDEKSEL


