technische informatie

Detentiedeur
conform rapport 2006-CVB-R0505
Uitvoering

Deur zonder glasopening (model 50) of voorzien van een detentieluik

Normen

Brandwerend volgens NEN-EN 1634-1
Molestbestendig volgens SKG-DJI Beproevingsprotocol voor constructieonderdelen
welke gelijk te stellen zijn aan Celdeuren

Deurafmeting

Brandwerend maximaal 1200 x 2400 mm
Molestbestendig maximaal 930 x 2315 mm
Overige afmetingen op aanvraag

Molestbestendigheid:

Voor de molestbestendigheid zijn de deuren praktijkbeproefd volgens het ‘SKG-DJI
Beproevingsprotocol voor constructieonderdelen welke gelijk te stellen zijn aan
Celdeuren’. Een beproeving volgens dit protocol wordt ook wel klasse WK4- (klasse vier
min) genoemd.

Deurdikte

Circa 52 mm

Detentieluik.

Deur is brandwerend gecertificeerd met één stalen detentieluik (materiaal RVS),
maximale sparingmaat van het detentieluik 290 x 320 mm (bxh).

Glas in detentieluik:

Het detentieluik is voorzien van Vetrotech Swissflame EW30 glas. Het glas wordt
afgedekt met een stalen RVS plaat welke vastgehouden wordt d.m.v. een kogelsnapslot.

Beplating

6 mm MDF

Toplaag afwerking

HPL-bekleding.

Vulling, stijlen en
regelwerk

vulling multiplex, rondom roodhouten kantlatten

Kantuitvoering

Stomp of stomp armgeschaafd

Kantafwerking

Roodhouten kantlatten.

Hang- en sluitwerk:
Montage:

Speciaal beslag t.b.v. detentieomgevingen.
De deur dient te worden afgehangen aan ten minste drie stalen scharnieren van 3,5”x
3,5”. Scharnieren bevestigen met schroeven 6 x130 mm

Kozijnen

Deur is gecertificeerd in een houten en stalen inmetselkozijn.

Draainaden

ruimte onder de deur maximaal 6 mm, ruimte aan verticale zijden en bovenzijde
maximaal 3 mm

Opties

Slotkastboring, voorplaatfrezing en scharnierkrozingen

Gewicht

Circa 37,4 kg/m

Toegestane
uitbreidingmogelijkheden

- valdorpel (type Schall-EX DUO L-15/28 Omega) of maximale groef 18 x 40 mm t.b.v.
valdorpel.

Overige informatie

Technische kwaliteit volgens KOMO attest-met-productcertificaat:
20768 / 05. Afhangen van deuren volgens voorschrift.
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