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Europos standartus atitinkantys 40 mm storio segmentai BASIC yra gaminami Italijoje. Uždaro kontūro segmentai yra pagaminti iš 
aukštos kokybės plieninės galvanizuotos skardos, atitinkančios standartą UNI EN 10326, ir yra užpildyti didelio tankio (40 +/- 4 kg/
m3) poliuretano putomis. Segmentų sujungimai gaminami taip, kad būtų pilnai užtikrinama apsauga nuo pirštų prispaudimo, taip 
paverčiant visą vartų sistemą dar patikimesne. Segmentai BASIC atitinka standartą EN 13241-1 ir pasižymi tokiomis savybėmis:

Segmento storis 40 mm

Užpildo tankis 40 +/- 4 kg/m3

Atsparumas oro pralaidumui 3 klasė

Atsparumas vandens pralaidumui 3 klasė

Atsparumas vėjo apkrovai 5 klasė

Segmento šilumos laidumas U, W/m2K 0,58

Vidinės skardos storis 0.35 mm + 0.03 mm cinko = 0.38 mm

Išorinės skardos storis 0.45 mm + 0.03 mm cinko = 0.48 mm

Vyrių tvirtinimo vietose skardų sluok-
snių skaičius

3 ir 4

Temperatūra nuo - 90°C iki + 80° C

SPECIFIKACIJOS
SEGMENTŲ SUJUNGIMO FRAGMENTAS

TARPINĖ
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GARAŽO VARTŲ SEGMENTAI

Baltas - RAL9016
Struktūra - tinkas („Stucco”);
Storis - 40 mm;
500 mm - 4 „V” grioveliai;
610 mm - 5 „V” grioveliai

Sidabras - RAL9006
Struktūra - tinkas („Stucco”);
Storis - 40 mm;
500 mm - 4 „V” grioveliai;
610 mm - 5 „V” grioveliai

Pilkas (antracitas) - RAL7016
Struktūra - tinkas („Stucco”);
Storis - 40 mm;
488 mm - 3 „U” platūs grioveliai;
610 mm - 4 „U” platūs grioveliai

STANDARTINIAI SEGMENTAI

Rudas - RAL8014
Struktūra - medis („Woodgrain”);
Storis - 40 mm;
488 mm - 3 „U” platūs grioveliai;
610 mm - 4 „U” platūs grioveliai

Rudas - RAL8014
Struktūra - medis („Woodgrain”);
Storis - 40 mm;
500 mm - 1 „U” platus griovelis

Auksinis ąžuolas
Storis - 40 mm;
500 mm - 1 „U” platus griovelis;
610 mm - 1 „U” platus griovelis;
+15% prie vartų kainos

Pilkas (antracitas)
Struktūra - smėlis („Sangrain”);
Storis - 40 mm;
500 mm - be griovelių;
+10% prie vartų kainos

NESTANDARTINIAI SEGMENTAI

SEGMENTO SANDARA

1. Profilinis griovelis tarpsekciniai tarpinei;
2. Putų poliuretano užpildas be freono. Degumo klasė B1 (liepsnos ne-

platinanti);
3. Aukštos kokybės plieninė skarda, atitinkanti DIN EN10147;4.
4. Cinko sluoksnis iš abiejų skardos pusių;
5. Paviršiaus faktūra gali būti STUCCO, WOODGRAIN arba SANGRAIN;
6. Apsauginė PVC plėvelė (būtina nulupti nuo išorinio vartų paviršiaus 

per 30 dienų po vartų sumontavimo).
7. 3 ir 4 skardos sluoksniai tvirtinimo vietose.
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