
Dakpanprofielen & panelen

JI 24-183-1100 Dakpan Aquafix
 

JI 24-183-1100 Dakpan Aquafix is uitgerust met een anticondensfolie die het 

overtollige condenswater absorbeert. Deze dakpanplaat is een uitstekende 

oplossing voor functionele gebouwen die niet geïsoleerd, maar wel geventileerd worden. 

De montage van de dakpanplaten verloopt erg vlot dankzij het doordachte bevestigingssysteem. 

De Aquafix-anticondensfolie wordt standaard in het grijs geleverd.

Productinformatie

Water Absorbtie (45°) 750 g/m²
Brandklasse A2-s1, d0 (EN 13501-1)
Schilferweerstand Ftm 1 180° 1 daN / 25 mm (toenemend bij veroudering)
Thermische geleiding (DIN 52612) 0,038 W/m.K
Kleur grijs (standaard)

Weerstand tegen bacteriële ontwikkeling (DIN EN 14119-2003-12) index 0: geen ontwikkeling

Akoestische absorptie Frequentieband   EN ISO 20354

  125 Hz    0,02
  500 Hz    0,04
  1000 Hz    0,04
  2000 Hz    0,12
  4000 Hz    0,42

Opmerkingen bij de bestelling

Aquafix-profielen met verniste uiteindes zijn van het type Rechts.
De richting wordt bepaald door, vanaf de grond naar de nok te kijken:

Het profiel word geplaatst van rechts naar links:
• het gedeelte zonder absorberende doek, ligt telkens aan de rechterkant
• de overheersende windrichting komt in dit geval van links
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Aanbevelingen

Om capillariteit te vermijden, is het noodzakelijk de Aquafix-film te neutraliseren met een vernis.
Dit vernis moet op volgende zones aangebracht worden:

1 & 2 = de zone onderaan het dak en alle uitstekende gedeelten
3 = de dwarse overlapzones

De breedte die met het vernis moet worden geneutraliseerd moet minimaal 200 mm zijn.

Om de vernis goed te kunnen aanbrengen, dient de plaat te worden platgelegd en droog te zijn.
De neutralisatie gebeurt door het vernis zorgvuldig aan te brengen tot verzadiging van de Aquafix-film.
Met 1 pot vernis kunnen +/- 15 profielplaten worden geneutraliseerd.

1. te vernissen zone 2. zone onderaan het dak en alle uitstekende gedeelten
3. dwarse overlapzones
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