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Trapa de acces AluLight-C este special concepută pentru a fi montată în 
sistemele de plafoane suspendate independente cu protecţie anti-incendiu, cu 
respectarea condiţiei „Sarcină calorică doar pe interiorul camerei”.
▶ Oferă protecţie sigură împotriva pătrunderii focului din cameră în zona 
plafonului intermediar pe durata de timp conform clasificării.
▶ Cadrul de montaj uşor, realizat din aluminiu, este dotat cu bandă pentru 
protecţie ignifugă.
▶ Capacul trapei de vizitare este umplut cu straturi de plăci ignifuge DF (GKF).
▶ Capacul este fixat în ambele părţi cu braţe de siguranţă cu auto-reglare.
▶ Braţele de siguranţă garantează prinderea capacului de fiecare dată când 
este deschis.
▶ Capacul poate fi scos uşor şi este reutilizabil.

Coduri şi dimensiuni:

Cod 
produs

Greutate Mărime Dimensiune 
de montaj

Dimensiune 
exterioară Lumină Adâncime

kg A B (V) A1 B1 A2 B2 A3 B3 T1 T2

- 1.00 200 200 201 201 240 240 192 192 25.5 30

- 1.95 300 300 301 301 340 340 292 292 25.5 30

- 3.54 400 400 401 401 440 440 392 392 25.5 30

- 4.80 500 500 501 501 540 540 492 492 25.5 30

- 6.82 600 600 601 601 640 640 592 592 25.5 30

Fişă cu Date Tehnice

Trape de acces
ALULIGHT-C EI30
Trapă de vizitare etanşă la fum 
pentru plafoane din plăci de gips-carton 
de 2 x 12,5 mm 

EI30 b→a

Descrierea produsului:
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Asigurarea calităţii:
Procesul de producţie impune verificarea calităţii produsului după fiecare etapă de 
prelucrare.

Ambalare şi livrare:
Fiecare cutie de carton conţine următoarele elemente:
▶ Cadrul de susţinere;
▶ Capacul trapei;
▶ Setul de protecţie împotriva focului;
▶ Manşoane de protecţie pentru şuruburi;
▶ Detalii de montaj;
▶ Protecţia împotriva focului pentru capacul trapei de vizitare;
▶ Capace de protecţie ale setului de montaj pentru şuruburi;
▶ Instrucţiuni de montaj.

Avantaje:
▶ Soluţie economică pentru plafoanele suspendate cu protecţie anti-incendiu doar 

pe interiorul camerei
▶ Nu este necesar niciun capac de protecţie anti-incendiu în golul din plafon
▶ Montare rapidă şi uşoară

Măsuri de protecţie:
Acest produs nu este clasificat drept periculos în timpul montajului; respectaţi 
regulile generale de sănătate şi securitate. Folosiţi unelte corespunzătoare şi 
purtaţi cască, mănuşi şi ochelari de protecţie.

Curăţare şi întreţinere:
Componentele capacului trapei de vizitare trebuie curăţate cu agenţi de curăţare 
neagresivi sau cu o cârpă uscată. Capacul trebuie să fie întotdeauna bine închis. La 
nevoie, verificaţi funcţionarea elementelor de blocare. Capacul trapei de vizitare nu 
are nevoie de întreţinere. 

Utilizare:
Trapele de vizitare ALULIGHT El30 sunt utilizate în plafoane suspendate. Sunt 
indicate pentru utilizarea în cadrul sistemelor de gips-carton cu plăci de 2x12,5 mm, 
cu protecţie anti-incendiu de maximum EI30.

Durabilitate

Performanţă 
tehnică

Rezistenţă la 
coroziune
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