PRODUKTBLAD
ENTRÉDÖRR PRECONAL VIKINGSHIELD™ 64

Fakta
Beskrivning

VikingShield™ 64 är en industridörr som används där
kraven på lång livslängd, låga underhållskostnader och
robust konstruktion är stora.

Utförande

Går att få både om enkel- och pardörr. Som standard
levereras dörren komplett med karm, tröskel, gångjärn,
låskista och droppbleck. I leveransen ingår justerbar
ställskruv för montage i betong, trä- eller fulltegelvägg.
Skruv för stål eller lättbetong kan beställas som tillbehör.
Kan utrustas med ventilationsgaller.

Konstruktion

Vikingshield 64 tillverkas med Preconals originalprofiler.
Karm och dörrbladsprofiler har gerade hörn som svetsas
samman för att uppnå maximal hållfasthet. Som standard
levereras dörren med rörprofilkarm och foderbildande
fläns.
Tillval: Vinkelprofilkarm avsedd för exempelvis montage i
befintliga ingjutna stålkarmar eller rörprofilkarm utan
fläns.

Fyllning

Durkplåt utsida. Stucco, durk, aluzink eller slätplåt insida.
Isolering: Stenull 45 mm

Glas

Dörrbladet kan levereras med tvåglas isolerruta.

Gångjärn

Varje dörrblad är försett med tre gångjärn av aluminium.
Gångjärnen har rostfri stolpe i justerbar PVC-hylsa.
Konstruktionen gör det enkelt och smidigt att justera
dörren.

Mått

A-mått 50 mm, B-mått 28 mm.

Inbrottsklass

Dörren går att få med inbrottsskyddsklass RC3 enligt
1627:2011. Gäller enkeldörr med karmyttermått max
1325x2385.

Brandklass

Enkeldörr med Aluzink plåt på insidan och max
karmyttermått 1285×2385 mm är godkända i brandklass
E30. Detta gäller endast dörrar med tät fyllning.

Ytbehandling

Samtliga profiler är oanodiserade medan plåten i
standardutförande betsas för att ej ge reflexer. Dörrarna
kan våtlackeras i valfri kulör.

Miljöklassning

Sunda Hus: Bedömning B
Byggvarubedömningen: Accepterad
Registrerad på Svanens Husproduktportal

Tätning

Karmen är försedd med effektiv tätning av gummi i
kvalitet EPDM.

Prestanda
(EN14351-1
+A1:2010)

Vindlast: (testtryck 3) utböjning C
Vattentäthet: 3B
Lufttäthet: 2

Lås

Dörren är konstruerad för modullås. I basutförande
levereras dörren med av SSF godkänd låsenhet klass 3
ASSA 8765.
Som tillval kan även utrymningslås, nödöppnare, och
andra modullås monteras.
Pardörr levereras i basutförande med spanjolett FIX
560/13.

Värmegenomgång (UW-värde):
-1 flyglig dörr 1230*2180mm std fyllning 3,0 W/m2K
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