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Solarguard Pro vogelwering
Voorkom schade, brandgevaar en rendementverlies

De plek achter zonnepanelen is ideaal voor vogels om te nestelen. Het is er warm en droog en vogels hebben 
goed uitzicht op de grond. Met Solarguard Pro vogelwering kunnen vogels zich niet nestelen achter het 
zonnepaneel en voorkomt u schade, brandgevaar en rendementsverlies. 

In Nederland dienen zonnepanelen minimaal 6 cm van het dak te worden geplaatst en in Duitsland 8 cm. 
Zonnepanelen worden geplaatst op allerlei verschillende dakpannen: van hoog gegolfde dakpannen tot 
vlakke dakpannen. De lengte van de kam van Solarguard Pro vogelwering van 15 cm is toepasbaar in al deze 
situaties.

Als Als het zonnepaneel laag op het dak wordt bevestigd en er een vlakke dakpan op het dak ligt, kan de Solar 
Vogelschroot worden toegepast met een kamlengte van 12 cm. Voor zonnepanelen die tussen de dakpannen 
zijn bevestigd is er een indaksysteem ontwikkeld met een maximale kamlengte van 10 cm.

De bDe bevestigingsklemmen zijn universeel leverbaar, maar op aanvraag ook leverbaar in de maten 36/37 mm 
en 40/41 mm breedte (dikte van het paneel). De universele klemmen zijn op iedere variant toepasbaar en 
zitten standaard in het pakket. De vaste bevestigingsklem-varianten kunnen in plaats van de universele 
klem worden geleverd. Deze klemmen zijn sneller verwerkbaar en eenvoudiger toepasbaar bij grote 
projecten. 

De set wordt inclusief 4 hoekstukken en bevestigingsmteriaal als complete set geleverd.

Specificaties:
TToepassing                   Rondom het zonnepaneel
Verwerkingslengte              20 meter
Kamhoogte                   15 cm
Extra stevigheid                2x muiswering om de 5 cm
Materiaal vogelwering            Combinatie Polypropyleen (PP) en Polyethyleen (PE)
Materiaal bevestiging 36/37 en 40/41 mm PP, gefabriceerd uit onze eigen afvalinzameling ‘Circular Green’
Materiaal universele bevestiging      Nylon
MaMateriaal hoekstukken             PP
Garantie                    10 jaar
Toepassing indak               100 mm kamlengte
Toepassing opdak               120 en 150 mm kamlengte
EAN indaksysteem 20 meter         8718226679086
EAN Solar vogelschroot 20 meter      8713645223179 
EAN opdaksysteem 20 meter        8718226679109
EAN EAN voordeelpakket brons 500 meter   8718226679154
EAN voordeelpakket zilver 1.000 meter   8718226679161
EAN voordeelpakket goud 2.000 meter   8718226679178
EAN hoekstuk 4 stuks             8713645228419 
EAN Solarguard kniptang          8718226679185


