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COMPOSITION

De U-PH5 bestaat uit twee delen maar wordt 
gemonteerd geleverd.

ONDERDELEN

Gewicht : 0,192 kg
Hoogte : 14 mm
Diameter : 240 mm
Steunvlak : 452 cm2

MATÉRIEL

Polypropyleen copolymeer (PPc)
Samenstelling: + / - 80% 1e keuze voorgeselecteerd PPc, 
en + / -20% Talk + Masterbatch black
Ontwikkeld en geproduceerd in Europa
Gerecycleerde materialen exclusief EU origine
Bestand tegen weersinvloed, zeezout, (zee)wier en een 
breed gamma chemische producten
Resistent aan temperaturen : -30 °C to + 80 °C

VERPAKKING

Stuks per doos : 24 stuks
Gewicht doos: 5,71 kg
Afmeting doos : 495 x 305 x 250 mm 
Dozen / pallet : 64 stuks
Stuks / pallet : 1 536 stuks
Afmeting doos: 100 x 120 x 220 cm

ACCESSORIES

De U-PH5-LOCKING-KEY, terug te vinden in het midden 
(1) van de hellingscorrector, wordt gebruikt om de 
corrector op de gewenste waarde (2) te vergrendelen.  

Met de U-PH5-KEY FOOT kunt u tijdens het aanpassen 
van de hoogte van de tegeldrager de oriëntatie van de 
U-PH5 behouden.
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TOEPASSINGEN 
De U-PH5-hellingscorrector wordt onder de voet van 
de tegeldrager geplaatst en maakt het mogelijk om 
met een eenvoudig rotatiesysteem (stappen van 0,5%) 
hellingen van 0 tot 5% te compenseren. 

Door de U-PH5-hellingscorrector onder de Buzon-
tegeldrager te plaatsen, neemt de totale hoogte toe met 
14 mm. Geschikt voor eender welk stabiel substraat, ook 
voor plaatsing rechtstreeks bovenop isolatiepanelen. 

Dit accessoire is verkrijgbaar voor toepassingen met 
verschillende buitenafwerkingen, zoals graniettegels, 
composiet-/houtlatten, keramische tegels en glasvezel- 
of metaalrasterpanelen.  

DRUKTEST *
Belasting op het volledige oppervlak van de U-PH5 met een hellingscorrectie van 5%

Positie Helling Vloeisterkte** 
( kN ) 

Vloeisterkte** 
( kN ) 

1/1 5%

Breekpunt ( kN )

16,38 ( 1 638 kg )

Breekpunt ( lbF )

3 68210 ( 1 000 kg ) 2 248

* Testen uitgevoerd door SIRRIS.
** Het vloeipunt is de spanning waarmee een materiaal stopt vervormen op een elastische, omkeerbare manier. Daarna begint het
 onomkeerbaar te vervormen (ISO472: 2013). 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Buzon vloerdragers zijn ontworpen om externe verhoogde vloeren te ondersteunen voor voetgangers en zijn niet 
ontworpen om bewegende en / of vibrerende machines en apparatuur te ondersteunen, inclusief onderhoud, 
schoonmaakvoertuigen, auto’s en andere soortgelijke uitrusting.

U-PH5

Helling 0 tot 5%


