
GALLERDURK



GALLERDURK
• GAP 

• ISO-POLYESTER 

• BISFENOL-POLYESTER 

Gallerdurk, profiler, räcken, plattformar och stegar kompletterar 

våra övriga produkter. Vi kan även erbjuda kundspecifika lösningar 

baserat på egna beräkningar och korrosionsstudier. Produkterna 

är lätta, tål hög belastning, korrosionsbeständiga och finns i 

brandklassade utföranden.
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Gallerdurk

Gallerdurk av armerad plast, ISO-polyester eller Bisfenol-polyester används i korrosiva miljöer 

och där elektriskt ledande eller magnetiska material ej får förekomma. Befintlig gallerdurk kan 

enkelt ersättas med gallerdurk av armerad plast, enkel anpassning av mått gör att de passar i 

samma ramverk. Gallerdurken levereras i öppet eller täckt utförande och som standard i halk-

skyddat utförande. Gallerdurken kan även levereras i brandtåligt hartsmaterial.

I jämförelse med gallerdurk i metall, har motsvarande artiklar av armerad plast många fördelar:

•  Låg vikt

•  Lätta att hantera vid montage och underhåll 

•  Stor motståndskraft mot korrosion, eliminerar riskerna för olyckor orsakade av korrosion 

•  Underhållsfria, behöver inte målas eller ytbehandlas 

•  Elektrisk och termisk isolering, påverkar eller påverkas inte av ström och magnetfält 

•  Hög mekanisk hållfasthet, elastiska – återtar ursprunglig form efter nedböjning

•  Klarar omgivningstemperaturer mellan -40° och +80°C utan deformation och utan  

att mekaniska egenskaperna nämnvärt förändras

•  Enkla att bearbeta till anpassade mått vid montering

M.M. s.r.l. producerar glasfiberarmerad gallerdurk och profiler. 

M.M erbjuder också kundspecifika lösningar baserat på egna 

beräkningar och korrosionsstudier.

Användningsexempel:

•  Gångbryggor

•  Plattformar

•  Trappor

•  Täckning av golvkanaler

•  Skydd över behållare

•  Skydd vid elpaneler

•  Bärbottnar i skrubbers

Ytterligare konstruktionselement 

som profiler, räcken, stegar, platt-

formar, kabelstegar, kabelrännor mm 

finns i GAP och är anpassade för att i 

kombination med gallerdurken passa 

ihop i kompletta konstruktioner.
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TÄCKT HALKSKYDDAT UTFÖRANDE HALKSKYDDAT UTFÖRANDEENKELT MONTAGE

Många olika typer av fästelement ger ett enkelt montage
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Gallerdurk, plattform och stege med fallskydd av korrosionsbeständig armerad plast.

Gallerdurk av fenol är godkända för marint 

bruk enligt ASTM F3059 samt ”Structural 

Fire Integrity level 2 (L2)”. I jämfört med 

konventionell glasfiberarmerad gallerdurk 

släpper gallerdurk av fenol ut mindre skadlig 

rök och gas samt bibehåller hållfastheten 

bättre vid brand.
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Belastning i kilo

Belastning i kilo

GALLERDURK 100 X 30 X 28

EXEMPEL PÅ TILLÅTEN BELASTNING AV GALLERDURK

[ SCH 30/28 ]

  LAST
 Storlek ( mm x mm ) 1500 x 900

  2000 x 1000

  3000 x 1200

  2000 x 1500

 Rutnät ( mm ) 100 x 30

  92 x 22

 Tjocklek ( mm ) 28

 Balktjocklek ( mm ) 7/8

 Vikt ( Kg/m2 ) 12

PUNKTLAST      Test gjord på 100 cm breda panler

YTLAST      Test gjord på 100 cm breda paneler
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Lastsida

Ω Sandad yta enligt

 norm R13 V10 DIN E 51130

Ω Kan fås med  olika typer av harts

Ω Ha lkskydd och heltäckt yta (2-3 mm förhöjd tjocklek)

Ω För övriga typer, begär faktablad.

158



159


