
Dakdoorvoer met schaaldeel of vaste opstand 

Toepassing:

- doorvoeren van ronde pijpen

Opmerking:

De dakdoorvoeren worden, afhankelijk van het type dakpan 
op een 1-pans, 2-pans, 3-pans of 4-pans dakpan geleverd. 
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n e d s a l eDoorvoerpannen

De doorvoerpannen met schaaldeel worden geleverd 
voor het doorvoeren van ronde pijpen. Voor een 
dakhelling tussen de 15 en 40°en een diameter van 
max. Ø131 mm kan meestal de dakdoorvoer met 
schaaldeel worden toegepast.
Voor grotere diameters en steilere daken kunnen 
wij ook dakdoorvoeren met vaste opstand leveren.
Deze worden speciaal op dakhelling, diameter en 
kleur geproduceerd. 

Maatwerk dus!

Hierbij zijn natuurlijk tal van variaties denkbaar.
De mogelijkheden zijn afhankelijk van de afmeting 
van de pannen en beschikbare matrijzen.
Neem contact met ons op over de mogelijkheden

  

  
 

2-pans doorvoerpan
met vaste opstand 

dakdoorvoer doorvoer multivent op maat schaaldeel dakpan 
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materiaal 
diameter standaard 
diameter vaste opstand
kleuren

 HIP polystyreen
110-131mm 

op aanvraag
diverse kleuren

Technische gegevens

doorvoerpan met schaaldeel



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 op aanvraag beschikbaar.
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 universele inbouwmanchet 450x270 

Snel lucht- en waterdicht inbouwen.

Universele inbouwmanchetten 450x270

Deze manchet is voorzien van een opstaande rand met daartussen EPDM folie. In de EPDM folie kan een sparing 
worden geknipt, zodat deze luchtdicht aansluit op de pijp. 
Met behulp van dakfolie tape wordt de manchet op de dakfolie geplakt.

Nadat eerst de sparing rondom is opgevuld met minerale wol, kan aan de binnenzijde van de dakplaat kan de andere 
manchet worden vastgeschroefd. (voor 100% afdichting eerst een rups dakpanlijm aanbrengen)

Benodigdheden/verbruik voor de montage op de dakfolie:

                                   
                                  Dakfolie tape 1 rol per 12 inbouwmanchetten

Dakpanlijm ca. 1 koker per 15-20 manchetten
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