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Popis Modulový ochranný systém 

Složení polykarbonát 

Vlastnosti Unikátní systém konektorů na okrajích lišt umožňuje rychlou  
a snadnou instalaci. Modul se přizpůsobí jakémukoliv tvaru podkladu 
bez řezání nebo lámání.  

Použití  stavebnicová ochrana proti přítomnosti ptáků na střechách, 
parapetech, římsách a balkonech 

Výhody  chrání vybraná místa před nežádoucí přítomností ptáků 

 zabraňuje výskytu nečistot na římsách, fasádách a parapetech 

 neubližuje ptákům, nenápadný, transparentní  
 

Technické údaje 

Vlastnost Jednotka Hodnota 

Délka [m] 0,33 

Šířka [mm] 130 

Barva - transparentní 

Počet balení v kartonu    -                          100 

Počet kusů na paletě    -                         1500 

Váha výrobku               [kg]                                        0,07 

Váha výrobku na paletě               [kg]                                        105 

Rozměr palety              [mm]                            1200 x 800 x 1800 

Kód EAN    -              55903364605209 
 

Použití a skladování 

Způsob použití Polykarbonátový modul se lepí např. transparentním silikonovým 
tmelem nebo polyuretanovým pružným lepidlem na místa, která je 
potřeba před znečištěním ptáky chránit – střechy, římsy, parapety 
apod. Je možné použít samořezné šrouby nebo vruty podle druhu 
podkladu. 

Podmínky použití  
a skladování 

Výrobek skladujte při pracovní teplotě, v suchých, uzavřených 
prostorách chráněných před slunečním svitem. Kontakt 
s chemikáliemi, zejména rozpouštědly může modul poškodit. Přeprava 
by měla být prováděna krytými vozy zabezpečenými proti poškození 
během přepravy. Na výrobek se vztahuje záruka pouze při přesném 
dodržení návodu u vedeném v tom to technickém listu. Výrobce má 
právo odmítnout reklamaci při nedodržení pokynů pro montáž.  

 
Obrázek výrobku 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Uvedené informace a doporučení jsou poskytnuté v dobré víře na základě našich nejlepších znalostí, 
výzkumu a zkušeností. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za následky nesprávného nebo chybného 
používání našich výrobků. Každý uživatel tohoto výrobku musí pomoci všech možných prostředků 
zjistit, včetně vstupní kontroly výrobku a vhodnosti podmínek, použitelnost dodaného materiálu pro 
určený účel použití. Informace o výrobku naleznete na webové stránce www.corotop.com.pl 

 


