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Installatie instructie Fiberstruct Intergrate® roosters:
1) De GVK roosters laten zich makkelijk bewerken door het gebruik van een
decoupeerzaag (Fig.1) of slijptol (Fig.2).

1.

(Fig.1)

(Fig.2)

a. Aanbevolen slijpschijven zijn diamantschijven en /of steenschijven
b. Aanbevolen decoupeerzaagjes merk Bosch T141 HM, speciaal voor GVK
materiaal

2) Na het bewerken van GVK roosters dienen de bewerkte zijden afgeharst te worden
zodat er geen open glasvezelstructuur meer zichtbaar is. Een sealkit kan worden
verkregen bij Fiberstruct of een locale leverancier.

3) Bij het gebruik van een slijptop wordt een lage slijp-snelheid geadviseerd omdat
GVK materiaal kan branden bij hoge temperaturen.

This literature and the information it contains are based on data reasonably believed to be reliable. However, such factors as variations in
environment, application or installation, changes in operating procedures, or extrapolation of data may cause different results. Fiberstruct makes no
representation or warranty, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for purpose, as to the
accuracy, adequacy or completeness of the recommendations or information contained herein. Fiberstruct assumes no liability whatsoever in
connection with this literature or the information or recommendations it contains.
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4) Tijdens de installatie van GVK roosters dient u er rekening mee te houden dat de
“open” maas altijd geplaatst wordt tegen een gesloten maas zoals in Fig.1

5) Tijdens de installatie van GVK roosters dient u er rekening mee te houden dat het
“holle” of “concave” oppervlak van het rooster altijd naar boven ligt. Men
loopt dus over het holle of concave oppervlak zoals in Fig.2

Concaaf/hol loopvlak

Vlakke bodem
6) Tijdens het bewerken van GVK materiaal dient u ten alle tijden veiligheidsadviezen
in acht te nemen. Draag bij het verwerken van GVK materiaal altijd een
veiligheidsbril, stofmasker en veiligheidshandschoenen
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