HULPSTUKKEN - COMBI VERLUCHTINGSKAM VOOR DAKPANNEN
TECHNISCHE FICHE
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OMSCHRIJVING EN GEBRUIK

De COMBI verluchtingskam is een combinatie tussen een
geventileerde panlat en een verluchtingskam. De
verluchtingskam verhindert het binnendringen van vogels en
knaagdieren in de ruimte tussen het onderdak en de pannen,
zonder afbreuk te doen aan de ventilatie onderaan het dak.
De combi verluchtingskam vermijdt een verdubbeling van de
eerste panlat wat een aanvaardbare tijdwinst oplevert en
wordt rechtstreeks geplaatst op een lat met een klassieke
dikte.
•
•
•
•
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Makkelijk aanpasbaar aan alle types van gegolfde pannen, zowel in beton als klei.
Licht en duurzaam materiaal
Makkelijke plaatsing dankzij de aanwezigheid van bevestigingspunten.
De kam is flexibel en sluit perfect aan met de golven van de pannen.

PRODUCTKARAKTERISTIEKEN
Eenheid
Materiaal
Kleur
Ventilatiecapaciteit
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AFMETINGEN

Hoogte
Lengte
Artikel nr.

4

cm²/m

Waarde
Geïnjecteerde polypropyleen (PP)
zwart
max. 502 cm²/m

Eenheid
mm
cm

Waarde
85 (lat 32mm – kam 53mm)
100
4003261

PLAATSING

De verluchtingskam wordt geplaatst op de eerste lat met een standaard dikte en vermijdt dus een verdubbeling van deze laatste. De
kam wordt elke 20 cm bevestigd (bevestigingspunten voorzien in de kam) door middel van nagels/schroeven in roestvrij materiaal. De
kam wordt zo geplaatst dat de tanden omhoog gericht zijn naar de buitenzijde (kant van de goot).

HULPSTUKKEN_COMBI_VERLUCHTINGSKAM
ETERNIT, Technical Service Centre

1/2
laatste revisie 01/10/2012

HULPSTUKKEN - COMBI VERLUCHTINGSKAM VOOR DAKPANNEN
TECHNISCHE FICHE
5

MEER INFORMATIE

Deze Technische Fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. ETERNIT houdt zich het recht voor deze Technische Fiche te wijzigen
zonder voorafgaande kennisgeving. De lezer dient er zich van te vergewissen steeds de meest recente versie van deze Technische
Fiche te raadplegen. Geen enkele wijziging mag aan deze tekst worden aangebracht zonder toestemming.
Deze Technische Fiche is enkel geldig voor toepassingen op het grondgebied van België en het Groothertogdom Luxemburg; voor
toepassingen buiten dit grondgebied moet het Technical Service Center van ETERNIT geraadpleegd worden.
Meer technische informatie kan worden teruggevonden in de ETERNIT documentatie, in de ETERNIT bestekomschrijvingen, in het
ETERNIT tarief, op de ETERNIT website, etc.
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