Förklaring till våra siktduksbenämningar
Exempel:
05FTG 1,0x5x0,63/0,71 green

Tråd Ø = 0,63 mm
5 mm
1 mm
Spänningsriktning

Tråd Ø = 0,71 mm

05
bredden på maskinen (i detta fall 0,5 meter). Detta är dock inte bredden på själva siktduken.
Den är något mindre för att passa in i maskinen. Siktdukar för maskiner med slitskydd är
ännu något smalare. Det är därför viktigt att du anger att du har slitskydd när du beställer.
För dessa siktdukar anges även bredden i mm i benämningen.
02= siktduk till en 0,2 meter bred
05=0,5 meter
10= 1 meter
15=1,5 meter
För 2 meter breda maskiner används 2 st 10-dukar på varje däck.

F
Material på siktdukstråden.
R= Rostfritt stål
F= Fjäderstål

TG
Ett två bokstäver långt tillägg är med i benämningen på de siktdukar som inte har kvadratiska
masköppningar:
TG= tvärgående masköppning
LG= längsgående masköppning

1,0x5
Storleken på själva masköppningen. I det här fallet är öppningen
1 mm hög och 5 mm bred. Om masköppningen är kvadratisk,
anges bara ett mått.
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0,63/0,71
Trådtjocklek. I exemplet har två olika trådar använts. Det är alltid diametern på den
tvärgående tråden som anges först.

green
Spännkraften på siktduken. Detta anges med ett
färgsystem med fyra olika färger som baseras på
trådmaterialet, masköppning, maskans form och
tråddiameter. Spänndonen till siktdukarna är märkta
med motsvarande färg. Ju högre spänning som krävs,
desto ”hetare” färg: blue, green, yellow, red.

length
Ingen längd anges på siktdukar av standardlängd (=1330 mm). If Om dukarna är sk
långdukar, dvs anpassade för vår långa modell SEL, finns ett L= med i benämningen.

Fler exempel:
10R 1,15x0,40 green
Siktduk till en 1 meter bred maskin med en kvadratisk masköppning på 1,15 x 1,15
mm och trådar av rostfritt stål med en tjocklek av Ø 0,40 mm. Den kräver ett
grönmarkerat spänndon.

15F 8,0x1,2 yellow 965L=2400
Siktduk till en 1,5 m bred maskin med en kvadratisk masköppning på 8 mm gjord
med tråd i fjäderstål med Ø 1,2 mm. Bredden är 965 mm (avpassad för en maskin
med slitskydd). Duken är extra lång, 2400 mm för att passa i våra SEL-maskiner. Ett
gulmarkerat spänndon ska användas.
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