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ROCKPANEL SCHROEVEN
TECHNISCHE FISCHE

Toepassing Omschrijving
Hoogwaardige ROCKPANEL gevelpanelen aan houten 
latten of aluminum achterconstructie. 

ROCKPANEL gevelplaat schroeven worden geproduceerd 
van een A4 aisy 316/ EN 1.4401 roestvast staal. De 
schroeven zijn  standaard leverbaar in ROCKPANEL 
kleuren. Op aanvraag ook mogelijk met een RAL of RAL 
design kleur. Voorzien van een Qualycoat krasvaste 
coating die bestand is tegen weersinvloeden. 

Verwerkingsvoorschrift Onderhoud
• Schroef verwerken met standaard accu 

schroefmachine - niet met slagschroevendraaier
• Uitsluitend de meegeleverde schroefbit gebruiken bij 

de montage
• Per verpakking schroefbit vernieuwen (per doos 

wordt standaard 1 schroefbit meegeleverd)
• Gebruik van magnetische bitshouders is niet 

toegestaan
• Aantal schroeven per plaat en de bijhorende 

randafstanden: zie voorschriften ROCKPANEL

• Bij eventuele vervuiling ontstaan door omgevings- 
of klimaatsinvloeden (vb. zaagstof tijdens de 
opbouw van de gevel, roetaanslag,  vluchtroest in 
kustgebieden, ...) kunnen de schroeven met water 
of een milde zeepoplossing en een zachte spons 
gereinigd worden.

• Bij het gebruik van een zeepoplossing na het reinigen 
de gevel spoelen met water

• Het gebruik van oplosmiddelen of solvents voor het 
reinigen is niet toegestaan.

Technische data
Afmetingen

Serie 
7122

Materiaal A mm B mm C mm D mm Toepassingsbereik Onderconstructie Kleur

RVS A4 aisy 316 / 
EN 1.4401

4,5 35 9,5 3 Bit: T20W Houten regels RAL of RAL 
design
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ROCKPANEL BI-METAAL SCHROEVEN
TECHNISCHE FISCHE

Toepassing Omschrijving
Hoogwaardige ROCKPANEL gevelpanelen aan metalen 
achterconstructie. 

ROCKPANEL gevelplaat schroeven worden geproduceerd 
van een bi-metaal A4 aisy 316/ EN 1.4401 roestvast staal. 
De schroeven zijn standaard leverbaar in ROCKPANEL 
kleuren. Op aanvraag ook mogenlijk met een RAL of 
RAL design kleur. Voorzien van een Qualycoat krasvaste 
coating die bestand is tegen weersinvloeden. 

Verwerkingsvoorschrift Onderhoud
• Schroef verwerken met standaard accu 

schroefmachine - niet met slagschroevendraaier
• Uitsluitend de meegeleverde schroefbit gebruiken bij 

de montage
• Per verpakking schroefbit vernieuwen (per doos 

wordt standaard 1 schroefbit meegeleverd)
• Gebruik van magnetische bitshouders is niet 

toegestaan
• Aantal schroeven per plaat en de bijhorende 

randafstanden: zie voorschriften ROCKPANEL

• Bij eventuele vervuiling ontstaan door omgevings- 
of klimaatsinvloeden (vb. zaagstof tijdens de 
opbouw van de gevel, roetaanslag,  vluchtroest in 
kustgebieden, ...) kunnen de schroeven met water 
of een milde zeepoplossing en een zachte spons 
gereinigd worden.

• Bij het gebruik van een zeepoplossing na het reinigen 
de gevel spoelen met water

• Het gebruik van oplosmiddelen of solvents voor het 
reinigen is niet toegestaan.

Technische data
Afmetingen

Serie 
7126

Materiaal A mm B mm C mm D mm Toepassingsbereik Onderconstructie Kleur

RVS A4 aisy 316 / 
EN 1.4401

met HSS boorpunt 
nr. 3 BI-metaal     

5,5 35 12 3,6 Bit: T25W Metalen 
achterconstructie

RAL of RAL 
design
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