
Marlon Clicklock on hõlpsasti paigaldatav katusepaneel, mis pakub 
ideaalset „tee-ise“ lahendust verandade, varjualuste ja autode 
parkimiskohtade katmiseks. Paigaldamisel pole vaja prossipulki, 
hõlpsasti sobituvad paneelid ühenduvad plõksuga ja nendega saab 
kiiresti mistahes varjualuse katta. Igaüks saab ise hakkama, 
paigaldamiseks vajate ainult kõige tavapärasemaid tööriistu. Lihtsalt 
lõigake paneelid sobiva pikkusega detailideks, kruvige paika ja iga 
järgmine paneel kinnitub klõpsatusega eelmise külge nii kaugele, kui 
vajate. Katte lõppu paigaldate U-profiiliga liistu. Paneelid on 
valmistatud löögikindlast  polükarbonaadist, mis on kasutuskindel, 
püsiv ja vastupidav. Läbipaistva paneeli pinnale on kantud UV kaitse, 
mis võimaldab Teil vabas õhus viibimist ilma päikese kahjulikke 
mõjusid kartmata nautida.  

www.brettmartin.com

MARLON CLICKLOCK 
HÕLPSASTI SOBITATAVAD 
POLÜKARBONAATPANEELID. 

Hõlbus „tee-ise“ paigaldus.

Vastupidav ja kasutuskindel.

Paigaldamine ei nõua 
spetsiaalsete tööriistade 
kasutamist.

PROSSI-
PULKIPOLE VAJA.



PEAMISED EELISED.

• Hõlbus käsitseda.

• Kaalub vähe.

• Kiire kooste.

•  Väga tugev.

• Löögikindel

• UV kaitsega.

RAKENDUSVÕIMALUSED.

• Parkimisekohad

• Basseinikatted

• Varjualused

•  Veranda katus.

• Siseõue katus.

• Pool-varikatused.

PROFIIL
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 Ventileeriva teibi pikkus.

 Katte laius 500.

 Üldpikkus 528.

min 5°
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1000
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Silikoonhermeetik

Äravooluava

Ventilatsiooniteip

Servaprofiil

Tihendusteip

Servaprofiil



PAIGALDAMINE JA DETAILID.

Ristpeakruvi 

Sooneseib 

Puhastusava

Ventilatsiooniteip

Otsaprofiil (U) 

Servaprofiil (F)

Silikoonhermeetik

Ventilatsiooniteip

TihendusteipClicklock hõlpsasti 
sobitatavad 

polükarbonaatpaneelid.

Sooneseib ja 
ristpeakruvi



 5648-06-19.

Brett Martin Plastic Sheets
24 Roughfort Road, Mallusk,
Co. Antrim, Northern Ireland BT36 4RB 
Tel: +44 (0) 28 9084 9999
Fax: +44 (0) 28 9083 6666
Email: mail@brettmartin.com

Uuendatud informatsiooni saamiseks külastage palun meie kodulehekülge 

www.brettmartin.com

All reasonable care has been taken in the compilation of the information contained within this literature. All recommendations on the use of our products are made without guarantee as conditions of use are beyond the control of Brett Martin. It 
is the customer’s responsibility to ensure that the product is fit for its intended purpose and that the actual conditions of use are suitable. Brett Martin pursues a policy of continuous product development and reserves the right to amend 
specifications without prior notice. Non-standard and special options are subject to minimum order quantities. The photographs used are for illustration purposes only and simply indicate possible uses of Marlon Clickloc. Marlon Clickloc is a 
registered trademark of Brett Martin Ltd.

PÄRLINI KESKMED (mm) KOORMUS (N/m²)

800 1000

1000 750

1200 500

VÄRV VALGUS PÄIKESEKIIRGUS

Läbipaistev 66% 69%

Pronks 14% 42%

Hajutatud piimjas 59% 30%

VALGUSLÄBIVUS

ULATUS

Paksus 16 mm 

Katvusulatus 500 mm

U-väärtus 2,0 W/m²K

UV kaitse ühel küljel

OMADUSED

SOOVITUSED
Minimaalne katusekalle 5°/ maksimaalne plaadi pikkus 4,5 m.

UV KAITSE
Marlon Clicklock’i paneelidel on ühel küljel koekstrudeeritud 
UV kaitsekiht.

GARANTII
Toodetel on 10-aastane piiratud garantii läbipaistvuse languse, 
kolletumise ja ilmastikukindluse languse suhtes.

KVALITEET  
Toodetud ISO 9001:2015 standardi alusel. 

KÄSITLEMINE JA OHUTUSMEETMED.
Ärge astuge otse paneelidele, kasutage astmelaudu. Paigaldustööd 
peavad toimuma vastavalt kohapeal kehtivatele ohutusnõuetele.

LADUSTAMINE 
Ladustada varjulises kohas, enne paigaldamist kaitsta materjali otsese 
päikesekiirguse ja sademete mõju eest. Ärge katke plaate soojus-
neelduvast materjalist katetega. Vältige kokkupuuteid kemikaalidega. 
Kaitske plaate löökide ja muu füüsilise kahjustamise eest.

PAIGALDAMINE
Paigaldamisel jätke ruumi võimaliku termilise liikuvuse jaoks 3,5 mm 
ulatuses ühe meetri kohta. Kinnituste jaoks puuritavad augud võiks 
olla pisut suuremad, kui hädasti vaja. Paneeli pikkust tuleb piirata, et 
vältida servadetailide ja kinnituskohtade üleliigset liikuvust.

Ärge keerake kinnitusi ülemääraselt kinni. 

Paigaldamisel eemaldage kaitsekile.

KASUTUSTEMPERATUURID.  
Stabiilse pikaajalise kasutuse jaoks on sobivaimaks keskkonna-
temperatuuriks  -20° C kuni 100°C (lühikest aega pingevabas olekus 
-40° C kuni 130°C).

HOOLDUS 
Selleks, et tagada toote pikaajaline püsiv kvaliteet, tuleb seda 
regulaarselt sobiva puhastusainega puhastada. Mitte kasutada 
lahusteid. Harjade ja teravate esemetega kraapida ei tohi. Ärge võtke 
puhastamist ette kuumal päeval ja otsese päikesekiirguse käes.


