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voorkomt insneeuwen

brede butyl kleefstrip 40 mm 
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ondervorst & hoekkeperband

Technische gegevens

materiaal

lengte                         
breedtes
ventilatie
kleuren 
verpakking
garantie 
      

PP vlies, aluminium en butyl 
kleefstrook van 40 mm 
5 meter per rol
320 mm
140 cm² / meter
zwart en rood
20 meter per doos
10 jaar     

Ventilatie conform de DIN 4108
De DIN norm 4108 schrijft voor dat 0.5 ‰ van het 
totale dakoppervlak aan vrije ventilatie openingen 
aan de bovenzijde van een dakvlak aanwezig moet 
zijn. Dit geldt ook voor de zones gelegen onder de 
hoekkkepers. Hoekkeperrollen met een 
dampdoorlatend PE-vlies hebben geen vrije 
ventilatie openingen. Om toch voldoende ventilatie 
te krijgen, zullen ventilatiepannen aangebracht moeten 
worden. Dit is bij de Nedsarol niet nodig, want de 
ventilatie-capaciteit is voldoende voor een daklengte 
van ruim 14 meter! 

Optimale afdichting tegen stuifsneeuw
Ondanks deze goede ventilatie voorzieningen, biedt 
de Nedsarol een zeer goede bescherming
tegen regen en stuifsneeuw. De diameter van de 
ventilatiegaten zijn zeer klein, bij eventuele stuif-
sneeuw zijn deze gaten snel dichtgesneeuwd, 
waardoor verdere indringing wordt voorkomen.

Flexibel en scherp geprijsd
De drager van de Nedsarol is polypropyleen vlies met
kleine gaatjes. Lichtgewicht, flexibel en makkelijk in 
verwerking. 
Het zichtgedeelte is een aluminium schort (met een 
stretchfactor van 30%) welke met een butyl van maar 
liefst 40 mm op de pannen wordt geplakt.

Universeel
De Nedsarol is in leverbaar in een breedte van 320 mm,
waardoor deze op nagenoeg alle beton- en keramische 
dakpannen toegepast kan worden.

Door de handige 2 in 1 functie van nok en 
hoekkeperrol en de universele toepasbaarheid, 
behoeft men niet allerlei verschillende ondervorst 
en hoekkeperrollen op voorraad te houden.
Dit betekent dus een aanzienlijke besparing 
op de voorraadkosten
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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 op onze website beschikbaar.
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Verwerkingsvoorschriften 
Voor het plakken dient de ondergrond droog, vetvrij en stofvrij te zijn. De minimale
verwerkingstemperatuur bedraagt 8 graden boven nul. (Bij lagere temperaturen neemt de kleefkracht van het butyl
sterk af.) Nadat de rol op de ruiter is vastgeniet, de vouwnaden in de richting van de bovenkant van de pannen buigen. 
Nadat het beschermfolie is verwijderd de onderzijde (met kleefstrook) zorgvuldig op de pannen aanrollen,
c.q. vastplakken Het geribbelde aluminium met butylkleefstrook moet volledig aansluiten op de pannen.
Voor het aanrollen hebben wij aandrukrollen in het programma.   
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