
MK ASSORTIMENT  ||   DATA SHEET   (voor intern gebruik) 

 
 

Deze publicatie is zorgvuldig gecreëerd op basis van actuele kennis en inzichten. MEKA steel BV is niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade of fouten, die worden veroorzaakt door het gebruik 
of de onbruik van de informatie of door onjuiste of onvolledige informatie. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen. Vraag ons advies voor een verdere toelichting. 

 

 

 

warmgewalste tranenplaat motieven 

Teardrop pattern 
acc. DIN 59220 

 

Teardrop pattern  
acc. ASTM A 786 

Chequer pattern  
acc. DIN 59220 

   

 
type = spitse punt 
breedte = 10 mm 

afstand            = 30 mm 
lengte = 30 mm 

hoogte = 1 tot 2 mm 
 

 
type = stompe punt 

breedte = 10 mm 
afstand            = 50 mm 

lengte = 23 mm 
hoogte = 1 tot 2 mm 

 
type = ruit, diamant 

breedte = 25 mm 
afstand = 5 mm 

lengte           = 50 mm 
hoogte = 1 tot 2 mm 
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Roestvaste tranenplaat motieven 

    

Mandorla      basis tranenplaat   Japanse traan         diamant traan (‘TREADTEX®’) 
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Aluminium tranenplaat motieven 

        

        5-traans (‘Quintet’)             2-traans (‘Duett’)       diamant traan (‘TREADTEX®’)     geruite plaat 

       

Rijstkorrel             Amag (‘TopGrip’)      Stucco       Perfo / Lochblech (‘Sand’) 

 


