GG Concept Steel Vario 25-200
Veiligheidsklasse gebouw:

I, II of III

SCH Holland b.v.

Referentieperiode:

jaar
SCH Vario 25-25050
Bebouwd

Omgeving:

Veiligheidsklasse gebouw:
Gebouwvorm:
Referentieperiode:
Omgeving:
Gebouwvorm:
Doorbuiging:

Berekening:
Doorbuiging:
Berekening:

Montage-advies:
Montage-advies:
Disclaimer:
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200

voeg standaard
3 mm en max.
20 mm

Vario 25-200

OVERSPANNING
PLAATDIKTE
GEWICHToverspanning
PER M2
WINDGEBIED
Plaatdikte:
0,63 mm
Plaatdikte:
0,63 mm
gewicht:
6,7 kg/m2
Gewicht:
7,5 kg/m²
Windgebied:
I
Windgebied:
I

1,25m1
1,25 m1

1,25m1
1,25 m1

1,25 m1
1,25 m1

Plaatdikte:
Gewicht:
Windgebied:

0,70 mm
8,3 kg/m²
I

1,25 m1

1,25 m1

1,25 m1

Plaatdikte:
Gewicht:
Windgebied:

0,88 mm
10,4 kg/m²
I

1,25 m1

1,25 m1

1,25 m1

Geprofileerde Plaat op Maat !
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