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TRIDEX® RHINOBOND INDUCTIESYSTEEM
Product specificatie Tridex® Rhinobond inductiesysteem.

Tridex®
VM Building Solutions verkoopt sinds lang verschillende synthetische rubberfoliën van zeer hoge kwaliteit.
De succesvolle Tridex® EPDM folie is hiervan de meest bekende.

Tridex® Rhinobond inductiesysteem
Het Tridex® Rhinobond inductiesysteem bestaat uit bevestigingsplaatjes (drukverdeelplaatjes) met een speciale
coating en het Rhinobond inductieapparaat (inclusief koelmagneten) en is ontwikkeld om een mechanisch bevestigd
daksysteem met Tridex® membranen te installeren. De drukverdeelplaatjes (dvp’s) worden door middel van inductie
sterk verwarmd waardoor de coating gaat smelten en het een verbinding kan maken met de Tridex® EPDM folie.
Door het plaatsen van de koelmagneten op de EPDM ter plekke van dvp, onstaat er tijdens het afkoelen een sterke
verbinding tussen het dvp en de Tridex® EPDM. Er geldt een rekenwaarde van 400 N per bevestiger.
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Rhinobond inductie apparaat
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