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13-06 niet zichtbare bevestiging van panelen
 Midi-N

 �horizontaal regelwerk bevestigd op verticale aluminium profielen
 �blinde bevestiging d.m.v. plaathaken
 �Eternit panelen 12 mm = Tergo  - systeemdiepte 32,5 mm
 �natuursteen

 �zie de toepassingsrichtlijnen van Eternit voor technische informatie. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

Legende:
1. vastpuntbeugel ISOLALU LR 150
2. glijpuntbeugel ISOLALU LR 80
3. thermostop vulplaat 150
4. thermostop vulplaat 80
5. anker
6. blindklinknagel of PERFIX
7. FAÇALU L50/20/2,5 profiel 
8. Midi-N profiel
9. blindklinknagel 
10. verstel- en fixeerbare plaathaak
11. stelschroef
12. zelfborende schroef ter fixering van het 

paneel slechts 1 per paneel
13. standaard plaathaak
14. paneel
15. MIDI-N koppelstuk

Midi-N
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