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Cadrotrap Aluminium
Met neoprene voeg

Technische omschrijvingen 
1  verankering:  - periferisch. 

- volledige verankering rondom het deksel.
2  anti-blokkering:  - geïntegreerd systeem .  

- binnenkader komt nooit vast te zitten.
3  dichting:  - reuk en waterdicht*

-  door middel van een enkele neoprène CR NN40 
in de vetuitsparing

-  
Is daardoor beschermd en kan nooit vervormen door 
het gewicht of de druk van de binnenkader.

-  mogelijkheid tot het plaatsen van een tweede neoprène 
CR NN40 in een tweede voeg, niet meegeleverd.

-  gegalvaniseerde bodemplaat met gelast chapenet 
is gekleefd in de binnenkader

4  opening:  - 2 of 4 (vanaf 700 x 700 mm) sleutels. 
- sleutelgaten in het midden van de kader en gelast.

5  drukweerstand:  -  voetgangers en licht mechanisch vervoer 
klasse A15.

-  vanaf buitenmaat 700 x 700 wordt 
de buitenkader versterkt.

6  roestvrij:  vervaardigd uit roestvrije materialen.

Cadr’Alu 
Met neoprene voeg

Technische omschrijvingen 
1  verankering:  - periferisch. 

- volledige verankering rondom het deksel.
2  anti-blokkering:  - geïntegreerd systeem.  

- binnenkader komt nooit vast te zitten.
 -  inclicatie: 95° voor het aankunnen van een extra 

belasting

3  dichting:   reuk, gas en waterdicht* 
 -  door middel van een enkele neoprène CR NN40 in de 

vetuitsparing
 -  

Is daardoor beschermd en kan nooit vervormen door 
het gewicht of de druk van de binnenkader.

 -  gegalvaniseerde bodemplaat voorzien van betonijzer is 
gelast en gekleefd in de binnenkader

4  ophijsing:  - 4 sleutels
 -  sleutelgaten op de vier hoeken van de kader en gelast

5  vergrendeling: 4 RVS bouten met zeskant sleutel

6  drukweerstand:  5000 kg/m² bij volledige vulling met beton 
BN300, klasse B125

7  roestvrij:  gefabriceerd uit roestvrije materialen.

8  binnenmaat = buitenmaat - 150 mm
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Klink’ Cadre 
Aluminium Klinkerdeksel
8 cm inbouwhoogte
Verkrijgbaar in 3 versies: gewoon - reuk en waterdicht - vergrendeld

Technische omschrijvingen 

1  ankering: periferisch. Volledige verankering rondom het deksel.

2  anti-blokkering:  - geïntegreerd systeem.  
- binnenkader komt nooit vast te zitten.

3   dichtheid: reuk en waterdicht*
 -  

Is daardoor beschermd en kan nooit vervormen door 
het gewicht of de druk van de binnenkader.

 -  gegalvaniseerde bodemplaat voorzien van betonijzer 
is gekleefd in de binnenkader

 -  KLAL8000: vetuitsparing, vulling zelf te voorzien, 
mogelijkheid tot vulling met enkele neoprène CR 
NN40, niet meegeleverd

 -  KLAL80JO: door middel van een enkele neoprène 
 

beschermd en kan nooit vervormen door het gewicht 
of de druk van de binnenkader.

4   opening: 2 of 4 (vanaf 650 x 650 mm) sleutels

5  drukweerstand: -  voetgangers en licht mechanisch vervoer klasse A15

 - versterking van de binnenkader kan op aanvraag 

6  roestvrij:  gefabriceerd uit roestvrije materialen.

7  binnenmaat = buitenmaat - 110 mm


