PRODUKT DATABLAD
FRA STENTOFT HEGN A/S

TRITON HEGN
Et moderne og sikkert hegn
Det bidrager til hegnets moderne og meget præsentable look, men gør det også næsten
umuligt at kravle over hegnet. Afstanden imellem stolperne er på kun 2.505 mm.
Triton fås i galvaniseret eller gængse RAL farver.
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TRITON HEGN
Klassificeringer
• Alle pæle er varmgalvaniseret iht. DS/ EN ISO 1461 som standard.
• Alle bolte, møtrikker, skiver og beslag, er udført i rustf rit stål A2
• Betonen er standard DS/EN 206-1 og DS 2426 i henhold til
danske betonværker, og som minimum styrke 16.
• Pulverlakeringen er iht. EN 5254 hvor varmgalvaniseringen er
tilpasset pulverlakeringen.

Dimensioner
• Stålmåttehegnet er udført i svejst rundstål, med følgende
dimensioner:
• Horisontalt: 1x5 mm.
• Vertikalt: 1x5 mm.
• Bredden på stålmåtten er 2.500 mm.
• Maskestørrelsen er 50x200 mm.
• Pæle er 60x40x2 mm. Afsluttes med toppropper i sort eller
grå plast.
• Ved ekstra højt hegn, øges pælenes dimensioner til den enkelte
opgave, eksempelvis 100x40 mm.

Højder i mm.
030, 1.230, 1.430, 1.530, 1.730, 1.930, 2.030, 2.330, 2.430 mm.
Ønskes et højere hegn, kan der let bygges ovenpå hinanden.
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TRITON HEGN
Montage
• Stålmåtten monteres på de støbte pæle, med rustf rie beslag, og knæk møtrikker, for en
højere sikkerhed.
• Hvis der ønskes pæle på fodplade, monteres disse med rustf rie eller varmt galvaniserede
limankre. Disse bores i betondækket, og limes fast med Hilti-lim. Dette sikrer, at der ikke
kommer vand ned i hullet, og betonen f rostspringer, samt en meget høj trækstyrke.
• Opsættes ofte med ca. 5-10 cm luft under hegnet for f remtidig vedligehold.

Farvede stolper
• Stolper kan leveres i standard ral farver:
mosgrøn 6005, herasgrøn 6014, antracit 7016, stengrå 7030, sort 9005, hvid 9010
• Der kan yderligere pulverlakeres i alle andre ral farver, mod merpris.

Farvede stålmåtter
• Alle farvede stålmåtter pulverlakeres elektrostatisk ovenpå galvaniseringen, for derefter
at blive hærdet i en ovn. Dette sikrer en bedre holdbarhed.
• Stålmåtter kan leveres i standard ral farver:
mosgrøn 6005, olivengrøn 6009, herasgrøn 6014,
antracit 7016, stengrå 7030, sort 9005, hvid 9010
• Der kan yderligere pulverlakeres i alle andre ral farver, mod merpris.

Tilbehør
• Pigtråd
• Skrå udlægger 45 grader til pigtråd, enkelt
• Skrå udlægger 45 grader til pigtråd dobbelt
• Stolper på fodplade, til montering på eksempelvis betondæk og lign.
• Strømhegn
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