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EPDM
VORMSTUK
VOOR HET WATERDICHT
INWERKEN VAN DAKDOORVOEREN

EPDM vormstuk voor het afdichten van dakdoorvoeren met een ronde dwarsdoorsnede
en een diameter van 35 tot 100 mm. Het aansluitende manchet bestaat uit een
cirkelvormige pasvorm van RESITRIX® SK W Full Bond met een diameter van 50 cm.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
• Alle RESITRIX® afdichtingen zonder toepassing van
hechtprimer
• Bitumenbedekking zonder primer
(grof grind eerst verwijderen)
• APP-bitumenbedekking zonder primer
• Bij nietgenoemde toepassingen moet ruggespraak
worden gehouden met onze technische afdeling.
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VOORBEREIDING
Eventueel grind aan de bovenkant
van de bitumenbedekking moet
verwijderd worden. De te verbinden oppervlakken moeten droog,
schoon, stof- en vetvrij zijn.
VERWERKING
De waterdichte verbinding van het
manchet met de dakbedekking is
uitsluitend mogelijk door met hete
lucht te lassen. De lasbreedte moet
minimaal 4 cm bedragen.

Bij een dichte dakdoorvoer kiest u
de snijlijn zodanig dat de diameter
van de bedekkende manchet 2 cm
kleiner is dan die van de dakdoorvoer. Zo voldoet u aan de eis dat het
manchet stevig aansluit op de doorvoer over een breedte van 2 cm.
Daarna wordt het manchet strak
over de doorvoer getrokken, aan de
bovenzijde aangesnoerd met
een klemband van roestvrij staal
en beschermd tegen opspattend
of achtergebleven water.

Voordat het manchet op de dakdoorvoer kan worden gezet, moet
deze aan de bovenkant precies zijn
bijgesneden of ingekort. De correcte
snijlijn wordt als volgt bepaald: het
manchet wordt eerst gedraaid en
daarna in de doorvoer geplaatst.
De plaats waar het manchet goed
aansluit op de dakdoorvoer, wordt
gemarkeerd. De snijlijn ligt 2 cm
boven deze markering.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
NOMINALE DIKTE

2,5 mm ± 10 %

BREEDTE

500 mm ± 0,8 %

BREEDTE VOOR
DOORVOEREN,
DWARSDOORSNEDE

35-100 mm

VERPAKKINGSEENHEID
8 stuks per pakket

Voor het gebruik van onze producten moet u de instructies in onze
EU-veiligheidsgegevensbladen en
de veiligheidsinstructies op onze
verpakkingslabels naleven.

De informatie en productomschrijvingen in deze publicatie zijn naar eer en geweten opgesteld op basis van onze ervaringen en tests. Uit deze informatie kunnen geen
eisen totschadeloosstelling voortvloeien. Wij behouden ons het recht voor om technisch zinvolle veranderingen aan constructies en programma’s door te voeren als die
beantwoordenaan de hoge eisen qua kwaliteit en vooruitgang.
CARLISLE® CONSTRUCTION MATERIALS B.V.
Industrieweg 16
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