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MONARFLEX®

tilbehør til stillaspresenninger og Multicover presenninger

Anker & Stropp
En todelt fleksibel festestropp. Ankeret punkterer lett plasten i senter
av maljen, og sammen med gummistroppen gir det et sterkt og
elastisk feste til stillaset.
Bruddstyrke: > 75 kg
Flexostropp
En kraftig strips med fast anker som holder presenningen tett inntil
stillaskonstruksjonen. Stripsen kan strammes og løsnes etter behov.
Perfekt å bruke der maljen i presenningen treffer stillasrøret.Brudd
styrke: > 45 kg
C-stropp
Tekstiltrukket gummistropp med pinn og krok som også gir et
fleksibelt feste.
Bruddstyrke: > 45 kg
Fastgjøringspropp
Denne er tilpasset hullet i maljen og gir en vanntett løsning. Over
flødig presenning i hullet fjernes med en tynn stanleykniv el. lign., og
proppen settes i fra utsiden. Fra løkken i proppen kan man bruke
stropp, tau eller wire for fastgjøring til rammeverket.
Belastningsgrense ca. 35 kg
Maljeknapp
Maljeknappen tetter maljen på samme måte som fastgjøringsproppen
og brukes i kombinasjon med en påmontert strips. Knappen settes i
fra utsiden i festehullet i maljen, og stripsen festes rundt rammeverket.
Belastningsgrense ca. 35 kg
Kile til fastgjøringspropp
En spesialtilpasset kile kan brukes som tilbehør til fastgjørings
proppen. Kilen skyves inn i løkken på proppen og gir feste for dobbel
stropp.
Bruddstyrke > 20 kg
Trekantet malje
Fin å bruke når du trenger ekstra maljer. Kan plasseres hvor som helst
på presenningen. Består av to like deler som settes på presenningen
fra hver sin side og skrus sammen med medfølgende skruer.Brudd
styrke > 45 kg
Monarfoltape
En sterk PVC-tape med god klebeevne. Den er flammehemmende og
UV-bestandig. Bredde 5 cm, tykkelse 0,15mm. Fin til reparasjon av
skader i presenningen og til forsegling av overlapp. Bruddforlengelse:
130%, anvendelsestemp.: 0 til 70°C, monteringstemp.: 5 til 40°C.

MONARFLEX® setter standarden

14034

Monarpunc
Dette er et lite håndverktøy i plast som brukes til å p
 unktere hullet i
maljen før du setter i ankeret. Nyttig når du skal sette i h
 undrevis av
anker om dagen.
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