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Vogel-stiXX

Duivenpinnen tegen duivenoverlast
Duiven kunnen met hun uitwerpselen veel
schade toebrengen aan gebouwen en
monumenten. De uitwerpselen bevatten namelijk
agressieve stoffen die niet alleen moeilijk te reinigen
zijn, maar ook materialen kunnen aantasten. Daarnaast veroorzaken
de uitwerpselen veel overlast voor bewoners, winkeliers, voetgangers etc.
De Vogel-stiXX duivenpinnen worden middels speciale lijm op
oppervlakken geplaatst, om te voorkomen dat bijvoorbeeld duiven hier neerstrijken.
De duiven worden niet verwond, maar gaan elders een plekje zoeken.
Uniek aan deze duivenwering is de variabele toepassingsmogelijkheden.
De breedte van de te beschermen randen variëren
nogal, daarom is Vogel-stiXX duivenwering deelbaar
en zijn nagenoeg alle oppervlakken te beschermen. (ook monumentale beelden)

Professionele kwaliteit
Duivenweringen worden in tal van
systemen en prijsklassen aangeboden.
Voor een goede bescherming zijn een
aantal zaken van belang;
De onderlinge afstand tussen de pinnen
mag niet groter zijn dan 50 mm!
De pinnen moeten stevig in het
kunststof zijn verankerd. Daarnaast
moet het geheel natuurlijk jaren bestand
zijn tegen allerlei weersinvloeden.
Met de Vogel-stiXX bent u verzekerd
van een kwaliteitsproduct !
Voor een goede bescherming is de afstand
van de pinnen onderling zeer belangrijk.

De elementen zijn deelbaar en daardoor
universeel toepasbaar in vele situaties.
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Technische gegevens & verwerking
170 mm

118 mm

duivenpinnen
dikte pinnen
afstand tussen de pinnen
voet
breedte voet

roestvrij verenstaal 316
1,3 mm
50 mm
polycarbonaat
77 mm

breedte totaal
hoogte
aantal per meter

170 mm
118 mm
3 elementen a 33.3 cm

lijm Stixx Fix
verbruik

siliconen basis
1 koker voor 10-15 meter

77 mm

Algemeen

Verwerking

De Vogel-stiXX worden standaard geleverd als 4-rij
elementen. Deze elementen zijn zeer eenvoudig deelbaar
in 2 elementen van 2 rijen. De gedeelde elementen kunnen
worden gebruikt voor randen van 2 tot 11.5 cm breedte.
De standaard elementen zijn toereikend voor een rand
van 11.5 tot 22.5 cm. Voor bredere randen kan men
een combinatie maken van elementen. (zie voorbeelden)

De ondergrond dient schoon en vetvrij gemaakt te
worden. De temperatuur moet boven het vriespunt zijn.
Indien er op meerdere niveaus elementen geplaatst
moeten worden, begin dan eerst op het hoogste
punt en plaats daarna de lager gelegen elementen.
De Stixx Fixx lijm hecht op bijna alle ondergronden.
Bij montage direct op bitumeuze dakdekking kan
men het beste een kit toepassen waar bitume in
verwerkt zit.

Hierbij gelden de volgende vuistregels:
- de afstand van de muur tot de pinnen mag max. 6 cm
zijn.
- de pinnen dienen ca. 1 cm over de rand te steken.
- bij meerdere elementen mag de afstand tussen de
pinnen niet meer dan 5 cm zijn.

half element
2 - 11.5 cm

standaard element
11.5 - 22.5 cm

Neem altijd voldoende voorzorgsmaatregelen
voor de veiligheid van u en uw omgeving.

standaard + half element
22.5 tot 34.5 cm
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Alle gegevens zijn conform de meest recente stand van zaken. Wegens de verscheidenheid aan toepassingsmogelijkheden moet evenwel elke verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid uitgesloten worden. Bij een nieuwe oplage verliezen de oude folders hun geldigheid. Uitgebreide productinformatie is op onze website beschikbaar.

