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- prefab bouwen
- geen afgifte van zware metalen
- snel waterdicht
- flexibel
- makkelijk op maat te maken

KILGOOT OP ROL

De kilgoot op rol is vervaardigd van zacht pvc, dat zich gemakkelijk laat vormen. Bij lage dakhellingen
kunnen de randen worden gebogen en opgezet tegen de constructie.
Bij dakrenovatie kan op deze wijze ook de breedte makkelijk worden aangepast.
Met de kilgoot op rol kunnen op snelle wijze lange banen worden aangebracht zonder overlappingen
en aansluitnaden.
Prefab daken kunnen direct na montage, in één handeling (definitief) waterdicht worden afgewerkt.
U hoeft niet te wachten op andere partijen en de dakdekker kan snel aan de slag.

460 mm

Afdichting bovenzijde
In situaties, waar de aansluiting van
kilgoten aan de bovenkant
afgedicht moet worden, adviseren wij
de nedsaflex loodvervanger toe te
passen. Deze rol is zeer flexibel
en voorzien van een volledige butyl
kleeflaag. Zorg wel dat de uiteinden
goed worden ondersteund, zodat deze
niet kunnen
“wisselen”.
geleverd op handzame 10 meter rollen
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Mini kombi voor een optimale
bescherming van de panlatten

maximaal
80-100 mm

mini kombi

verwerkingsvoorschriften:
Zorg voor een voldoende draagkrachtige, vlakke
en schone ondergrond van ca. 12 mm multiplex.
(Zie bovenstaande schets voor een optimale aansluiting
op de dakfolie.)
Breng de kilgoot rol spanningsvrij aan.
Aan de buitenzijde bevinden zich 2 bevestigingssleuven,
waardoor de rol op de ondergrond vastgeschroefd kan
worden. (ca. 1 schroef per meter)
Voorkom dat vallende (gezaagde) dakpannen de
rol kunnen beschadigen.
De Mini-kombi voorkomt dat vogels onder de
panlatten kunnen nestelen en biedt tevens
bescherming tegen opspattend water en stuifsneeuw.

Technische gegevens

materiaal
rollengte
breedte
kleuren

zacht pvc
10 meter*
46 cm
rood & zwart

*) op bestelling zijn ook rollen à 25 meter leverbaar.
Het gewicht van de 25 meter rollen is 45 kg, door verscherpte
arbo regels mogen deze niet door 1 persoon worden getild.
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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.
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230 mm tot hart kilgoot
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nedsale kilgoot op rol soft pvc 460 mm
schaal 1:2
datum 10-02-10
get. kw

DWG tekening beschikbaar op onze website

