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Sistemul RENOLIT ALKORSOLAR

RENOLIT ALKORSOLAR testat  pana la 200 km/h
Pe parcursul dezvoltarii sale, sistemul de fixare RENOLIT 
ALKORSOLAR a fost testat într-o varietate de condiţii, 
inclusiv in tuneluri de vant. Pentru a înţelege pe deplin 
condiţiile ce pot apare pe un acoperis, au fost realizate 
o serie de teste in tunelul de vant cu viteze ale vantului  
de până la 200 km/h. Sistemul RENOLIT ALKORSOLAR a 
trecut testele de laborator fără eşec. Rapoarte de testare 
sunt disponibile la cerere.

AVANTAJELE SISTEMULUI RENOLIT ALKORSOLAR

•  Greutate mica: depinde mai mult de alegerea tipului 
de panou solar şi de structura din aluminiu.

•  Sistemul nu presupune penetrarea membranei.

•  Instalare rapidă, simplă şi în condiţii de siguranţă.

•  Întreţinerea şi repararea panourilor se face usor si simplu.

•  Panouri solare cristaline sau celule solare amorfe pe 
suporturi continue pot fi fixate direct pe sistemul 
RENOLIT ALKORSOLAR.

•  Sistemul RENOLIT ALKORSOLAR poate fi folosit pe 
membranele de acoperis PVC-P / EVA-EBA noi sau 
existente. (Vă rugăm consultaţi Departamentul tehnic 
al RENOLIT pentru a confirma dacă acoperişul existent 
îndeplinește criteriile pentru instalarea sistemului  
RENOLIT ALKORSOLAR).

COMPONENTELE SISTEMULUI RENOLIT ALKORSOLAR

Soliditatea si durabilitatea sistemului RENOLIT 
ALKORSOLAR este garantata doar de componentele 
cumpărate de la RENOLIT.

Când se foloseste sistemul RENOLIT ALKORSOLAR 
pentru fixarea  panourilor solare, utilizarea membranei 
RENOLIT ALKORBRIGHT va îmbunătăţi eficienţa şi 
puterea panourilor solare, datorita reflectiei mari pe care 
o ofera, in acest fel se pot obtine temperaturi mai mici 
la suprafaţa acoperişului.

Profil de aluminiu 
RENOLIT ALKORPLUS81601

Lungime: 3 ml 
Grosime: 2 mm 
Inaltime: 25 mm 
latime: 20 mm
Calitate aluminiu: 
EN6060 T6-AIMgSi 0,5 F22

Profil RENOLIT ALKORSOLAR
RENOLIT ALKORPLAN81600 (PVC-P)
RENOLIT ALKORTEC81590 (EVA/EBA)

Lungime: 3 ml
Baza profil: 80 mm
Grosime PVC: 3 mm
Inaltime: 33 mm
Latime: 30 mm

Autofiletante inox / şurub inox cu 
saiba de etanşare 
RENOLIT ALKORPLUS81602

Diametru: 6 mm 
Lungime: 25 mm 
Inox: A2
SW8
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