Verwerking

Geventileerd dak

Professionele daktoebehoren

Bevestig de ruiters met adequate ruiterdragers.

Nok- en hoekkeperband

Bevestig en centreer de rol op de ruiteren hoekkeperlatten. Afrollen en bevestigen
met behulp van nagels of nieten in de
verstevigde band.

Product gamma

+5°C / +35°C

Plaats en bevestig de nokvorsten.
Verwijder de beschermstrook van de
butyl kleefstrook en zorg ervoor dat de
ondergrond schoon, stof- en vochtvrij is.

Kleef alleen de butyl zijde van de zijrand op
de dakpannen. Kleef eerst op de top van
de welving van de pan en werk vervolgens
naar het dal toe.

Betrouwbare bescherming en een langdurige functionaliteit dankzij een geventileerd dak
Klöber’s universele product gamma draagt bij aan een optimale
dakventilatie en een regendichte afdichting /afwerking.
Topkwaliteit producten, getest in de ‘windtunnel’, voor perfecte
dak oplossingen.

Een perfect geïnstalleerde nok met
nokvorsten.

Een perfect geïnstalleerde noordboom/
hoekkeper met nokvorsten.

Bijbehorende professionele daktoebehoren
•
•
•

Vorsthaken, hoekkeperklemmen en ruiterdragers
Kilgoten
Dakvoet- en ventilatieprofielen

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen

Klöber Benelux PGmbH
Herbesthalerstr. 36, B-4700 Eupen
Tél. +32(0)87-56.10.56, Fax +32(0)87-56.12.56
www.kloeber.be, info@kloeber.be

Klöber: Dakspecialist voor professionele nok
en hoekkeper oplossingen
Product naam

Roll-Fix®

TOP-ROLL®

Vental

Type

Vlies

Geweven

Metaal

Breedtes

260 mm
295 mm
320 mm
390 mm

210 mm
310 mm
350 mm
370 mm
390 mm

310 mm
350 mm
390 mm

Lengtes

5 / 10 m

5m

5m

Rood
Antraciet
Donkerbruin
Geel

Rood
Antraciet
Donkerbruin

Rood
Antraciet
Donkerbruin

Roll-Fix®

TOP-ROLL®
Kleuren (zijrand)

Beige (310 mm, 370 mm)
Materiaal:
Middenstrook

Geventileerd PAN vlies Geweven

Aluminium met geperforeerde ventilatie
openingen

Materiaal:
Zijrand

Gekleurd gecoat
aluminium

Gekleurd gecoat
aluminium

Gekleurd gecoat
aluminium

260 mm: 800
295 mm: 1100
390 mm: 1900

210 mm:
600
310-390 mm: 1000

Geometrische berekening van de openingen:
130 cm²/m

ca. 1,35

ca. 1,35

ca. 1,30

Echt koper
Ventilatie opening
(cm²/m)
Rekbaarheidfactor
zijrand

Vental
Toepassingsgebied

Productvoordelen

Vlakke tot sterk gepro- Vlakke tot matig geprofileerde dakpannen
fileerde dakpannen

Vlakke tot matig geprofileerde dakpannen

• Robuust, UV- en
weerbestendig vlies

• Grote ventilatiecapaciteit

• Nagelband voor
een gemakkelijke
verwerking

• Nagelband voor makkelijke verwerking

• Duurzame rol met
grote ventilatiecapaciteit

• Perfecte dakventilatie en waterdichte
afdichting

• Genaaide en geplakte
verbinding tussen
het aluminium gaas
en kleefstrook
geeft een hoge
scheurtreksterkte

• Door de zeer hoge
stretchcapaciteit
toepasbaar op vrijwel • Hoge stretchcapacielke profilering
teit van de zijrand

• Al meer dan 15 jaar
• Uitgebreid assortitoonaangevend op de
ment van kleuren en
markt
breedtes

• Volledig metaal
product
• Langdurige nok
en hoekkeper
dakafdichting en
bescherming

