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Útmutató és felszerelési segédlet
 acélkampósoros DarTech® hőfüggönyhöz.

A hőfüggöny, PVC szalagfüggöny nyílászárónak nem minősülő térelválasztó!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy hőfüggönyeink, PVC szalagfüggönyeink és lengőajtóink az átlagosnál 
erősebb huzat, illetve széllökés ellen nem nyújtanak teljes védelmet! Használata csökkenti a huzatot, 
port, zajt, növeli a komfort érzetet.

Kérem döntéshozatalkor vegye figyelembe, hogy a  hőfüggöny, PVC szalagfüggöny élettartalma 
(garancia) szezonális és felhasználási adottságokhoz kötött:

- Normál PVC szalag használata  -15 / +40 °C

Töréspont  -15 °C; Télen keményebb (ridegebb) lesz és hamarabb elhasználódik;

- Fagyálló PVC szalag használata -35 / +25 °C

Töréspont  -45°C ; Nyári használatkor (napsütés hatására) összeragadhat;

- Szuper fagyálló PVC szalag használata  -55 / +15 °C

Töréspont  -60 °C; Extra hideg és mély-fagyasztási környezethez fejlesztve ;

Kérem döntését a fentiek figyelembe vételével hozza meg!

A jobb hőszigetelés érdekében nagyobb átfedéssel, egyedi kivitelezéssel is rendelhető!

Nagyobb igénybevétel esetén pl. targoncás forgalom és / vagy zsugorfóliás áru mozgatására ajánlott 
bordázott átlátszó, illetve a matt áttetsző PVC (vizes terekben ajánlott) szalagok használata!

A hőfüggöny, PVC szalagfüggöny használatával energiát, pénzt takarít meg és védi
környezetét.



Felszerelési útmutató 

Kicsomagoláskor  ellenőrizze  a  szalagok  és  kampósorok  meglétét,  hibátlanságát.  Felszerelés  előtt
érdemes a PVC szalagokat 12 – 24 órán keresztül vízszintes sík felületen, szobahőmérsékleten fektetve
tárolni, hogy kisimuljonak.
A kampósor  rögzítése  történhet  falra  vagy  mennyezetre  egyaránt,  az  adott  rögzítési  felülethez  és
anyaghoz alkalmas csavarokkal.

                        A kampósorok egymás melletti toldással a kívánt méretre hosszabbíthatóak.

Lemezpárral szerelt szalagcsíkokat egyesével akassza a kampókra! A szalagok felhelyezése (egy sima 
egy fordított) alkalmazást követve kell eljárnunk, vagyis minden második szalagot kihagyva, a páratlan 
szalagokat rakjuk fel először (1,3,5,...11, stb.) melyeknél a popszegecs lapos fele néz felénk. 
A kimaradt helyekre a szalagok felhelyezésénél a popszegecs húzott fele mutat, vagyis a páros 
szalagok, (2,4,6,...12, stb.)

A PVC szalagok szakszerű felhelyezésekor a szalagok egymásba kapaszkodva növelik a hatékonyságot

A hőfüggönyeinket a nyílás méreténél nagyobbra gyártva szállítjuk, a megfelelő oldal takarás érdekében.

A szalagokat a felhelyezést követően, (a helyszínen) vissza kell vágni, hogy a talaj felett legyen a vége,
attól 1-2 cm-re. Nem szabad a PVC szalagfüggönynek a talajt érnie! Balesetveszélyes! Ha valamilyen
oknál fogva elérné később a talajt, akkor vissza kell vágni újra! 

A PVC függönyön áthaladó járműforgalom maximális sebessége: 5 km/h



Egy kampós átfedés:

Két kampós átfedés:

Három kampós átfedés:

Köszönjük, hogy bennünket választott!
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