
Voordelen
❱   Licht van gewicht

❱  Slijtvast & anti-slip

❱  Schok- & geluidsdempend

❱  Eenvoudig te plaatsen

❱  Waterafvoerkanalen en kabelgoten

Productomschrijving

Decoratieve, slijtvaste, rot- en vorstvrije RUBBER DAK- 
& DRAINTEGEL met tegel/klinker-motief. Creëer uw 
dakterras, het maakt daken toegankelijk en beloopbaar 
en vermijdt beschadigingen aan de dakbedekking bij 

regelmatig gebruik en/of belasting.
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Toepassing

Voor dak, terras en balkon.  Zorgt ervoor dat platte daken beloopbaar zijn.

Materiaal  Kleur  Inhoud Dekking Droogtijd Lagen Overschilderbaar

Rubber Grijs
Groen
Zwart

1 stuk 1 m² / 1 Neen
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Hoeveel product heb ik nodig ?

Voor het bedekken van 1 m² heeft men 4 tegels nodig.  1 tegel heeft een afmeting van 50 cm x 50 cm.
Raadpleeg eveneens de calculator op onze website www.aquaplan.com. 

Handige weetjes?

•  Een pakket van 4 tegels weegt ca. 16 Kg.
•  Meng steeds tijdens de verwerking de tegels uit de verschillende pakken.
•  DAK- & DRAINTEGEL zijn een hoogwaardig recyclageproduct. 
•  Hoge densiteit.
•  Beschikbaar in de kleuren zwart, grijs en groen.

beschermt je woning.

DAK- EN DRAINTEGEL
Maakt daken beloopbaar
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Wat heb ik nodig ?

•  Rubber Dak- & Draintegels.

Beschikbare kleuren

GROENZWART GRIJS

Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

•  Veeg de ondergrond schoon met een harde borstel.

Hoe gebruik ik het product ?

•  Plaats de tegels op het platte dak. 
•  Men kan de tegels eenvoudig versnijden en aanpassen aan de vorm

van het dak .

beschermt je woning.

DAK- EN DRAINTEGEL
Maakt daken beloopbaar

Wil je meer info ?
Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via
België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of  verkoop-dhz@martensgroep.eu
Website: www.aquaplan.com
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