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ProduktProdukt
BS FALSEN 2009 er BS FALSEN 2009 er af en af en 

specialfremstillet specialfremstillet celikatbaseretcelikatbaseret

plade samt isoleringsbånd og plade samt isoleringsbånd og 

stabile stål vinkel. stabile stål vinkel. Den Den 

specialfremstillede celikatbaserede specialfremstillede celikatbaserede 

plade har en styrke, der bevirkerplade har en styrke, der bevirker

at døre og vinduer kan monteres at døre og vinduer kan monteres 

direkte i pladefalsendirekte i pladefalsen. . 

BS FALSEN BS FALSEN består af ubrandbart består af ubrandbart 

materiale. materiale. 

Isolering & EgenskaberIsolering & Egenskaber
BS BS FALSEN 2009 har et FALSEN 2009 har et linietablinietab på på 

0,01 0,01 W/mKW/mK. Pladen er formstabil, . Pladen er formstabil, 

bliver ikke påvirket af fugt og bliver ikke påvirket af fugt og 

udtørring og kan ikke angribes af udtørring og kan ikke angribes af 

råd. råd. 

MontageMontage
Den lave vægt bevirker at falsen er Den lave vægt bevirker at falsen er 

lettere at håndtere og montere. lettere at håndtere og montere. 

Vinduer og døre kan monteres Vinduer og døre kan monteres 

direkte i BS FALSEN 2009. Råhuset direkte i BS FALSEN 2009. Råhuset 

kan dermed lukkes hurtigere, og kan dermed lukkes hurtigere, og 

uden brug af midlertidig afdækning.uden brug af midlertidig afdækning.

Ved etage byggeri kan BS FALSEN Ved etage byggeri kan BS FALSEN 

2009, monteres indefra, så arbejde 2009, monteres indefra, så arbejde 

på stillads undgås. på stillads undgås. 

BS FALSEN 2009 monteres af BS BS FALSEN 2009 monteres af BS 

FALSE FALSE –– MONTAGEMONTAGE´́S uddannede S uddannede 

montører. montører. 

LeveringLevering
BS FALSEN 2009 kan leveres i BS FALSEN 2009 kan leveres i 

opskårne længer tilpasset til opskårne længer tilpasset til 

elementernes dør og elementernes dør og vinduesmålvinduesmål. . 

Samtidig kan BS FALSEN 2009 Samtidig kan BS FALSEN 2009 

leveres i løbende længder på 240 leveres i løbende længder på 240 

cm cm –– 300 cm300 cm. . 
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Angivelser er oplyst og udgivet af BS FALSE – MONTAGE. Ændringer af disse bestemmelser regler og 
godkendelser er ikke juridisk bindende. Det er den projekterendes ansvar at tilse, at love og regler er 
overholdt i det enkelte projekt.
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