Aluminium,
Aluminium, kunststof
kunststof en
en roestvast
stalen
hemelwaterafvoeren
roestvast
stalen hemelwa- en
toebehoren
terafvoeren en toebehoren
VOOR ELK PLAT DAK
VOOR ELK PLAT DAK

Voor nieuwbouw of renovatie: RESITRIX® hemelwaterafvoeren en toebehoren zijn
voor elke toepassing geschikt en overtuigen door een snelle en soepele plaatsing.
Door de klimaatverandering regent het steeds vaker en
heftiger. Daarom behoren afwateringssystemen tot de
belangrijkste systeemaanvullingen. Dakdoorvoeren horen
hierbij tot de meest kritieke onderdelen van een plat dak,
maar ze zijn onontbeerlijk. Dienovereenkomstig hoog zijn
de eisen die aan afwateringselementen en dakdoorvoeren worden gesteld. Met onze RESITRIX® afwateringsaccessoires bieden wij u de perfecte aanvulling op ons
aanbod aan extreem duurzame dakafdichtingssystemen.
Hierbij zijn alle componenten optimaal op elkaar afgestemd.

De voordelen in één oogopslag:

De RESITRIX® afwateringsaccessoires bestaan uit
veelzijdige corrosie- en zuurbestendige aluminium
of roestvast stalen elementen. Deze beschikken over
reeds af fabriek aangesloten EPDM manchetten van
de zelfklevende RESITRIX® SKW Full Bond. Zo kan een
waterdichte verbinding met de oppervlakteafdichting
snel en eenvoudig worden gerealiseerd. Het assortiment
omvat voor elke afwateringssituatie het juiste element.

•B
 randbeveiliging volgens DIN 18234

www.resitrix.de
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• Veilige installatie zonder brandgevaar dankzij lassen
met hete lucht
•E
 envoudige montage zonder speciaal gereedschap
• L evensduur van tientallen jaren
• Roestvast

staal is ongevoelig voor zuur en koude en is
bovendien extreem hittebestendig
• Veilige complete oplossing
• TÜV-getest

ROESTVRIJSTALEN TOEBEHOREN

Aluminium, kunststof en roestvast stalen hemelwaterafvoeren en toebehoren

ROESTVRIJSTALEN TOEBEHOREN

Aluminium, kunststof en
roestvrijstalen toebehoren

HEMELWATERAFVOEREN
OMSCHRIJVING

OPBOUW

BUITEN-Ø

AANVULLENDE PARAMETERS:

ALUMINIUM HEMELWATERAFVOEREN
ONDERUITLOOP

Ten behoeve van het dak,
met flens en prefab
RESITRIX® SK W full bond
manchet.

flens
80, 100,
125 mm

steekstuk 300 mm

ALUMINIUM HEMELWATERAFVOEREN
ZIJUITLOOP

Ten behoeve van het dak, met
prefab RESITRIX® SK W full bond
manchet.

KUNSTSTOF HEMELWATERAFVOEREN

Met prefab RESITRIX® SK W full bond
manchet ten behoeve van de goot.

50/60,
70/80,
90/100,
110/125
mm

100, 215 mm

OMSCHRIJVING

OPBOUW

BUITEN-Ø

AANVULLENDE PARAMETERS:

RESITRIX® NOODOVERLOOP, VERTICAAL,
TWEEDELIG, MET
BLADVANGER

Warmtegeïsoleerd basiselement met effen 110 mm
basisplaat, opbouwelement met effen
basisplaat en af fabriek geplaatst aansluitmanchet, stuwelement en stuwringen.

Lengte opbouwelement:
400 of 600 mm
Lengte basiselement:
280 mm

RESITRIX® NOODOVERLOOP, EENDELIG,
MET BLADVANGER

Opbouwelement met effen basisplaat
en af fabriek geplaatst aansluitmanchet,
stuwelement en 3 stuwringen.

110 mm

Lengte opbouwelement:
400 of 600 mm

RESITRIX® NOODOVERLOOP, GEBOGEN,
MET BLADVANGER

Horizontaal gebogen afvoerlichaam met
een effen basisplaat en een af fabriek geplaatst aansluitmanchet, stuwelement en
3 stuwringen. Voor de zijwaartse doorvoer
binnen de warmte-isolatie en door de
muur / attiek.

110 mm

Lengte afvoerlichaam:
730 mm

60x80/450 mm 45°
60x80/450 mm 90°
60x100/450 mm 45°
60x100/450 mm 90°

NOODOVERLOPEN
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AFWATERINGSELEMENTEN
OMSCHRIJVING

OPBOUW

BUITEN-Ø

RESITRIX® DAKAFVOER,
VERTICAAL, TWEEDELIG, MET MANCHET
EN UNIVERSELE
BLADVANGER

Warmtegeïsoleerd basiselement met effen 75, 110,
basisplaat, opbouwelement met effen
125,
basisplaat en af fabriek geplaatst aansluit- 160 mm
manchet en universele bladvanger.

Lengte opbouwelement:
400 of 600 mm
Lengte basiselement:
280 mm

RESITRIX®-RENOVATIEAFVOER / OPBOUWELEMENT EENDELIG,
MET MANCHET EN
BLADVANGER

Opbouwelement met effen basisplaat
en af fabriek geplaatst aansluitmanchet;
bladvanger apart genoemd.

Lengte opbouwelement:
400 of 600 mm

RESITRIX® DAKAFVOER,
GEBOGEN, MET MANCHET EN UNIVERSELE
BLADVANGER

Dakafvoer met effen basisplaat en af
50, 63, 75,
fabriek geplaatste aansluitmanchet; voor 90, 110 mm
zijdelingse afvoer binnen de warmte-isolatie en universele bladvanger.

Lengte afvoerlichaam:
460 mm met 2° hellingshoek Opbouwhoogten:
75, 88, 100, 115,
135 mm

OMSCHRIJVING

OPBOUW

AANVULLENDE PARAMETERS:

RESITRIX® ZIJUITLOOP
MET BLADVANGER

Zijuitloop met effen basisplaat en af
110 mm
fabriek geplaatste aansluitmanchet; voor
zijdelingse afvoer binnen de warmte-isolatie en door de muur/spouw; bladvanger M.

/

RESITRIX® ZIJUITLOOP,
MET GEBOGEN BASISPLAAT EN BLADVANGER
HORIZONTAAL

Horizontaal afvoerlichaam met gebo50, 75, 90,
gen basisplaat en af fabriek geplaatste
110 mm
aansluitmanchet. Het afvoerlichaam wordt
aan de bovenrand van de dakafdichting
direct door de muur/spouw geleid; bladvanger horizontaal.

Lengte afvoerlichaam:
400 of 600 mm

50, 63, 75,
90, 110,
125, 145,
160 mm

AANVULLENDE PARAMETERS:

AFWATERINGSELEMENTEN

RESITRIX®BLADVANGER
UNIVERSAL / M
HORIZONTAAL
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BUITEN-Ø

50-160 mm

ROESTVRIJSTALEN TOEBEHOREN

Roestvast stalen toebehoren

ROESTVRIJSTALEN TOEBEHOREN

VENTILATIEBUIZEN
OMSCHRIJVING

OPBOUW

BUITEN-Ø

RESITRIX®VENTILATIEBUIS MET
KAP, BESTAND TEGEN
SLAGREGEN

Ventilatiebuis met effen basisplaat en af
fabriek geplaatst aansluitmanchet, met
slagregenbestendige kap.

RESITRIX®RENOVATIEVENTILATIEBUIS MET KAP,
BESTAND TEGEN
SLAGREGEN

Renovatieventilatiebuis met effen basisplaat 90/40,
en af fabriek geplaatste aansluitmanchet,
90/60,
met slagregenbestendige kap.
110/75,
125/90 mm

AANVULLENDE PARAMETERS:

40, 63, 75,
90 mm

AANVULLENDE ROESTVAST STALEN TOEBEHOREN
OMSCHRIJVING

OPBOUW

BUITEN-Ø

RESITRIX®KABELDOORVOER

50 mm

RESITRIX®VERLENGINGSBUIZEN

50, 63, 75,
90, 110, 125,
145,
160 mm

RESITRIX®DAMPREMMENDE
PLAAT

50, 63, 75,
90, 110, 125,
145,
160 mm

AANVULLENDE PARAMETERS:

Lengte:
300 en 600 mm

Opmerking: Roestvast stalen toebehoren zijn niet standaard voorradig, prijzen en levertijden op aanvraag!
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

T

+31 (0) 38 339 3377

8263 AD Kampen

F

+31 (0) 38 339 3378

E

info.nl@ccm-europe.com
www.ccm-europe.com
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