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Det mest karakteristiske træk for en WICTEC 50SG Structural 
Glazing facade, er det slanke udseende, alene med fuger mellem 
glassene. Systemet tilbydes som helglasteknik for lodrette facader 
samt for glastage. Baseret på WICTEC 50 standardudførelsen kan 
dette alternativ gennemføres med en enkel og økonomisk produk-
tions og montage, samtidig med at et højt kvalitetsniveau sikres.
WICLINE 90SG helglasvinduet forstærker indtrykket af en helt glat 
facade. Vælg mellem tophængt (Senk-Klapp) eller parallel åbnende 
udskydebart.

Teknisk beskrivelse:

Systembredde: Bærende profi ler 50 mm
  Udvendig silikone fuge
  Fugebredde 23 mm
Varmeisoleringsevne: Uf værdier ned til 1,2 W/(m²K)
Fyldningstykkelser: Op til 64 mm 

Konstruktionsbeskrivelse:
 • Alene godkendt ved ETA (European Technical 
Approval)

 • Enestående slankt udseende 
 • Basiskonstruktion WICTEC 50 med samme profi ler, 
tætningssystem og samme forbinder teknik

 • Processikker og prisbillig SG facade
 • Enkelt, rationel og hurtig montage via vore 
specialpatenterede for monterbare glasholdere

 • Valgfrit kombinerbart med horisontale eller 
vertikale dækkapper i forskellige konturer

 • Oplukke elementer i WICLINE 90SG, helglasudføring 
som tophængt eller paralleludskydeligt opluk

WICTEC 50SG
Structural glazing

Systemgodkendelse / CE-Mærkning
Jævnfør DIN EN 13380

Lufttæthed
(Jævnfør EN 12152):

Klasse AE

Slagregnstæthed
(Jævnfør EN 12154):

RE 750

Modstand mod vindlast 
(Jævnfør EN 13116):

2000 Pa
+-3000 Pa, Sikkerhed

Kvalitetssikring: Certifi ceret jævnfør 
EN-ISO 9001:2008

WICTEC 50SG med 
opluk WICLINE 90SG

WICTEC 50SG
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I nogle tilfælde kan man af æstetiske eller statiske grunde, med for-
del udføre post-rigel konstruktioner, med træ eller stålkonstruktioner 
som bærende underlag. WICTEC 50A som adaptervariant muliggør 
den direkte glasbeklædning af sådanne bærende konstruktioner.
Dermed muliggør WICTEC det frie valg mellem aluminium, træ eller 
stål som bærende konstruktion og kan samtidig sikre et identisk 
facadeudtryk og glas montage teknik for den færdige facade.

Teknisk beskrivelse:

Systembredde:  Bærende profi ler 50 mm
Bredde på bæreunderlag: Fra 50 mm
Bærende konstruktion: Træprofi ler
   Stålrørsprofi ler
   Åbne stålprofi ler

Konstruktionsbeskrivelse:
 • Frit valg af materialerne træ eller stål for 
profi lbredder fra 50 mm

 • Samme adapterprofi ler lodret og vandret
 • Overlappende tætninger via lodrette og vandrette 
helstøbte tætningsprofi ler med forskellige 
dræningsniveau

 • Enkelt og rationel fastgørelse af aluminiumsprofi let 
med skruer

 • Ved stålkonstruktioner med vægtykkelse større 
end 4 mm kan der alternativt monteres med stålnagler 

 • Ideel til lodrette facader, polygonfacader, 
tag og store rumlige volumenkonstruktioner

 • Glasmontage udefra med enkelt eller 
todelte klemliste- og dækkappeprofi ler

 • Udførelsesmuligheder med synlige eller skjulte skruer 

WICTEC 50A
Adapter facade
Stål / træ

Systemgodkendelse / CE-Mærkning
Jævnfør DIN EN 13380

Lufttæthed: Klasse AE
Slagregnstæthed: RE 1200
Modstand mod vindlast: 2000 / –3200, 

sikkerhed 3000 / –4800 Pa
Indbrudshæmmende: RC1N, RC2N, RC2
Skudsikkerhed: FB4
Kvalitetssikring: Certifi ceret jævnfør 

EN-ISO 9001:2008
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