
De haspel DEVGAR is een gereedschap om het
beschermingsprofiel tegen knaagdieren GAR af te
rollen en het onder een hoek van 90° te plooien.
Deze haspel is compatibel met alle afmetingen
van GAR.

Kenmerken

Materiaal

Plooimachine :

Staal S235 JR overeenkomstig NF EN 10025,
Elektrolytisch verzinkte afwerking,
Dikte : 2 mm.

Ondergrond :

Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF
EN 10346,
Dikte : 2 en 4 mm.

Voordelen

Eenvoudig afrollen en plooien onder een hoek van
90° van beschermingsprofielen tegen knaagdieren
GAR,
Compatibel met alle GAR-referenties (breedten 67
en 100 mm),
Kan worden geplaatst en bevestigd in de
werkplaats of op de bouwplaats,
Vorming van een profiel ter lengte van het element,
(geen verbindingsstuk),
Maakt het mogelijk het GAR-profiel naar onderen of
naar boven te plooien onder een hoek van 90°,
Verpakt per eenheid.

Toepassingen

Toepassingsgebieden

Gereedschap voor het beschermingsprofiel tegen
knaagdieren op rollen,
Houtskelet,
Buitengevelisolatie,
Houten aanbouw.
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Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden

Referentie
Afmetingen [mm]

A B C

DEVGAR 425 170 760
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Plaatsing

Plaasting

1. Bevestig de haspel op een vaste ondergrond.
2. Verwijder het kleefband van de GAR-rollen (profielen tegen knaagdieren).
3. Plaats een rol in de DEVGAR-haspel.
4. Plooi het begin van de rol met de hand en steek het in het plooigedeelte.
5. Trek aan de strook achter de DEVGAR om de gewenste lengte van de strook te plooien.

 
Het plooigedeelte kan verticaal op de ondergrond worden omgekeerd om het profiel in de
tegengestelde zin te plooien (onder een hoek van 90° naar onderen of naar boven).
De haspel wordt verkocht zonder GAR-rol.
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