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AeroDek Quadro Plus dakpanelement

AeroDek Quadro Plus

Dakhelling
Minimum dakhelling

15° (Monarperm onderdakfolie aanbevolen)

Maximum dakhelling

90°

Afmetingen
Totale dakpanelement afmeting

1293 mm x 419 mm

Nuttige afmeting

1250 mm x 399 mm

Nuttige oppervlakte

0,50 m2 per element (2 elementen per m2)

Staaldikte

0,75 mm

Soort metaal

Zn250 g/m2

Samenstelling AeroDek Quadro Plus

Gewicht
Gewicht per element

3,60 kg

Gewicht per m²

7,20 kg

Bevestiging
AeroDek bevestigers

50 mm x 2,50 mm gecoate AeroDek nagel

Aantal per element

3 stuks (6 per m2)

Benodigde panlatten
Afstand panlatten
(zie tekening)
Bij dit type element is een
tussenpanlat vereist

Bij halfsteens verband
(wanneer de groeven in de elementen verticaal
verspringen) 398 mm (afstand voorkant panlat
A tot voorkant panlat B) 174 mm (afstand van
voorkant panlat B tot achterkant tussenpanlat T)
Bij tegelverband
(wanneer de groeven in de elementen verticaal
op elkaar aansluiten) 399 mm (afstand voorkant panlat A tot voorkant panlat B) 174 mm
(afstand van voorkant panlat B tot achterkant
tussenpanlat T)

Hartafstand tengellatten (max.)

Minimale panlat dikte (aanbevolen)

600 mm

38 mm x 30 mm (hxb)

900 mm

50 mm x 30 mm (hxb)

1200 mm

50 mm x 50 mm (hxb)

Verwerking

Zie verwerkingsvoorschriften

Tot 1400 kg/m2

UV-bestendig

Kleurecht: Qualicoat Class 2

Waterdicht bij
Geluid

Polyurethaan primer
Zn250 g/m2 staal
Polyurethaan primer

Beschikbare kleuren

Weersbestendigheid
Sneeuwbelasting

Extra duurzame poedercoating toplaag

Een dakhelling van 15° (Icopal Monarperm
onderdakfolie aanbevolen), regenintensiteit
2 L/m2 bij een windsnelheid van 14 m/sec.
70 dB (gemeten direct onder het dak tijdens
een hevige regenbui)

Matzwart

Grafietgrijs

Grijs

Baksteenrood

Verpakking
Elementen per pallet

Monier B.V.
Heeswijk 155
Postbus 29
3417 ZG Montfoort
0348 - 47 65 00
infoNL@bmigroup.com
monier.nl

0,75 mm staal

200 elementen

AeroDek

2019. Deze vertrouwelijke informatie is gebaseerd op de meest recente kennis beschikbaar bij BMI Group. Hoewel alles in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van de publicatie
actueel is bij het uitbrengen, wordt erop gewezen dat producten, technieken en richtlijnen in de praktijk voortdurend kunnen herzien en veranderd worden zonder voorafgaande kennisgeving.

