Technische prestaties

Ventilerende panlat
met of zonder vogelschroot

Toepassingsgebieden:
Ventilerende
panlatten
worden in de dakvoet toegepast ter vervanging van de
onderste panlat en zorgen voor
een perfekte ventilatie tussen
onderdak en dak-bedekking, dit
volgens DIN 4108-3.
Deze ventilerende panlat vervangt de onderste panlat en
overbrugt indien nodig de
gootplank door de geïntegreerde 8 mm hoge afstandhouders.
Hierdoor kan de gootbevestiging probleemloos uitgevoerd
worden.
Deze afstandhouders kunnen
indien gewenst gemakkelijk
verwijderd worden.
Ventilerende panlatten met
vogelschroot bieden bovendien
bescherming tegen het indringen van vogels en ander ongedierte.
De bevestiging gebeurt met
roestvrije nagels of schroeven,
via bevestigingsgaten die om
de 18 cm voorzien zijn in het
element.

Uitvoering

Ventilerende panlat zonder
vogelschroot

Ventilerende panlat met
vogelschroot

Materiaal

Polypropyleen (PP), gespoten

Polypropyleen (PP), gespoten

Kleur

rood, donkerbruin, antraciet

rood, donkerbruin, antraciet

Afmetingen(L/B/H) ca.

100 cm/ 2,7 cm/ 3,2 cm

100 cm/ 2,7 cm/ 9,2 cm

Werkende lengte ca.

100 cm

100 cm

Ventilatieopening

202 cm2/ m

max. 502 cm2/ m

Onderlinge verbinding

Klikverbinding

Klikverbinding

Toepassingsgebied

Verluchting aan dakvoet ter vervanging van de onderste panlat,
universeel toepasbaar.

Weerbestendigheid

UV-, weer-, vorst-, temperatuur- en verouderingsbestendig.

Verpakking

100 st. per doos

50 st. per doos

Artikelnr.

KR 0045

KR 0046
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Vogelschroot

Technische prestaties

Professionele
daktoebehoren

Toepassingsgebieden:
De vogelschroot zorgt voor
een perfecte ventilatie onder
de dakbedekking bij de dakvoet en de kilkeper, volgens
DIN 4108-3. De ventilatieopeningen zijn over de gehele
doorsnede verdeeld. De soepel buigzame kam biedt bescherming tegen het indringen
van vogels en ander ongedierte en sluit automatisch aan op
de bovenliggende dakbedekking. Deze vogelschroot kan
handig gecombineerd worden
met een ventilerende panlat
zonder vogelschroot. De
bevestiging gebeurt met
roestvrije nagels of schroeven, via bevestigingsgaten die
om de 20 cm voorzien zijn in
de vogelschroot.

Materiaal

Polypropyleen (PP), gespoten

Kleur

rood, donkerbruin, antraciet

Afmetingen(L/B/H) ca.

100 cm/ 2,7 cm/ 6,5 cm

Werkende lengte ca.

100 cm

Ventilatieopening

max. 496 cm2/ m

Toepassingsgebied

Verluchting aan dakvoet en kilkeper, universeel toepasbaar.

Weerbestendigheid

UV-, weer-, vorst-, temperatuur- en verouderingsbestendig.

Verpakking

300 st. per doos

Artikelnr.

KR 0047
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