Flamskyddad
Strapp
Helsvetsad
Fållad

JP PRESENNING

Flamskyddad och älskad i alla väder och miljöer

Färg
Storlek
Bindrep
Screentryck

Alltid bästa täckning

Tillbehör

Vi på Jensen Protect kan presenningar. Vårt
kunnande sträcker sig över tre århundraden. Detta
i kombination med marknadens vassaste teknologi
ger er som kund alltid rätt presenning, beroende
på ert behov.
Välj storlek, välj färg, välj tryck och välj
tillbehör. Era krav - vårt nöje!
Med screentryck gör ni er presenning
unik bland andra.

En JP presenning är helsvetsad och fållad runtom och det, i
kombination med JP-Strappen, gör presenningen oerhört slitstark.
Presenningen tål vind och väder år efter år och ni kommer att ha
nytta och glädje av er JP presenning i många år. Det är den mest
ekonomiska lösningen när ni har ett kontinuerligt skyddsbehov för
era produkter.
JP-Strappen är en unik lösning
som ni endast finner hos oss.
Våra prover visar att JP-Strappen
har fyra gånger högre slitstyrka
än en traditionell öljett. Vill ni
istället för JP-Strappen ha öljetter
monterade på er presenning
gör vi naturligtvis det.

Specifikation JP602FR
Armeringsväv:		
Garntjocklek:

Konstruktion:		
Trådantal:

Polyester

Varp 1100 Dtex
Väft 1100 Dtex
2-skaft

Varp 4,7 st/cm
Väft 4,7 st/cm

Totalvikt:		

600 g/kvm

Draghållfasthet: Varp 1500 N/5 cm
EN-ISO 1421
Väft 1500 N/5 cm
Draghållfasthet
över svets:		

1200 N/5 cm

JP703FR
Polyester
1430 Dtex
2 x 1100 Dtex
Halv panama
8 st/cm
8 st/cm
680 g/kvm
2600 N/5 cm
2700 N/5 cm
2200 N/5 cm

Rivhållfasthet: Varp 350 N
DIN 53356
Väft 350 N

450 N
550 N

-30o C

-30o C

Köldtålighet:		

Värmebeständighet: +70o C

+70o C

Flamskydd:		

EN13501-1

Miljöpåverkan:

EN13501-1

Motstår rötsvampar, humussyra, 		
dieselgaser, nitrösa gaser 		
samt UV-ljus.

Behöver ni specialkonfektion när det gäller form och andra önskemål
än vad våra standardstorlekar och -kvaliteter, löser vi givetvis det.
Inget intäckningsbehov är för litet, för stort eller för udda för att vi
inte skall kunna hjälpa er att hitta den optimala lösningen.

Unika presenningar med hjälp
av screentryck.

Huvudkontor/produktion:
Jensen Protect AB
Borrgatan 27
211 24 MALMÖ
Tel 040 - 689 21 00
Fax 040 - 689 21 10

Vi har utsatt strappen för hårda
prov och funnit den oslagbar.

JP-Strappen sitter fastsvetsad
i presenningens ytterkant.

Svensktillverkade presenningar
av högsta kvalitet.

Regionkontor:
Hemsida:
E-post:
Jensen Protect AB
www.jensenprotect.com
info@jensenprotect.com
Tunbytorpsgatan 6
721 37 VÄSTERÅS
Tel
021 - 10 33 60				
Fax 021 - 10 33 66			

