WAKAFLEX®

De snelste loodvervangende dakaansluiting
met het hoogste uithoudingsvermogen

www.monier.be

NOG BETER EN NOG ZEKERDER MET 20 JAAR GARANTIE
Geen enkel product ter vervanging van loden dakaansluitingen (opgaand
metselwerk, kozijnen, schoorstenen, dakvensters…) is zo snel te verwerken en zo duurzaam als WAKAFLEX® van MONIER. De aansluitingsband is
zelfvulkaniserend, zeer rekbaar en staat garant voor een uitstekende hechting.
Bovendien is WAKAFLEX® vormvast, waterdicht en langdurig weerbestendig.
En dat alles zonder dat u gebruik hoeft te maken van lood en het daarbij
horende gereedschap. Zekerder van snelheid én van uithouding kan u niet
zijn. Wij zijn er alvast zo zeker van dat wij vanaf nu 20 jaar garantie geven op
WAKAFLEX®.

20 WGAAKRAAFNLTE IXE

®

J AAR

TECHNISCHE GEGEVENS wakaflex
Materiaal	
Hoogwaardig polyisobutyleen (PIB) met zelfklevende
hoogwaardige butyl-hechtranden en met een wapening van
buigzaam en spanningsvrij aluminium gaas. Het materiaal zelf
is vulkaniserend, waardoor verhitting, las- en plakmiddelen
overbodig zijn.
Kleuren

•
•
•
•

Bruin
Rood
Antraciet
Loodkleur

Afmetingen

•
•
•
•
•

Rol van 5 m x 140 mm
Rol van 5 m x 280 mm
Rol van 5 m x 370 mm
Rol van 5 m x 560 mm
Rol van 10 m x 280 mm

EIGENSCHAPPEN Wakaflex®

Vormvast en
weerbestendig
De spanningsvrije metalen wapening loopt door
tot aan de randen. Het
materiaal blijft hierdoor
strak aangesloten in
alle richtingen en geeft
wind en vocht geen kans
tussen aansluiting en dak
pannen te komen. Bovendien is WAKAFLEX® tot
50% in de lengte en 15%
in de breedte rekbaar!

PERFECTE vorming
WAKAFLEX® vormt
zich op alle plaatsen naar
de ondergrond. Aan de
randen zijn extra butylkleefstroken aangebracht
om de verwerking te
vergemakkelijken en de
eerste hechting te garanderen.

Snelle verwerking
De verwerking gebeurt
zonder speciaal gereedschap. Schaar en roller
volstaan.

Vulkaniserend
Op plaatsen waar
WAKAFLEX® overlappend wordt aangebracht,
treedt vulkanisatie op.
Hierdoor is de overlap
perfect waterdicht. Verhittings-, las- of plakmiddelen zijn voltooid verleden
tijd.

DE ABSOLUTE NUMMER 1 IN LOODVERVANGENDE DAKAANSLUITINGEN
Verbeterde en langdurige weerstand

100% waterdichte overlapping

tegen uv-straling en grote

Rekbaar in beide richtingen (ca.

temperatuurschommelingen.

50% in de lengte en ca. 15% in de
breedte).

dankzij de zelfvulkaniserende
opppervlakten. Ook onder

Verkrijgbaar in 4 uiterst

belasting.

kleurvaste tinten voor
dakaansluitingen die jarenlang
mooi blijven.

Goede aanvormbaarheid dankzij
uiterst kwalitatief spanningsvrij en
buigzaam aluminium.

Hoogwaardige, vormstabiele metalen
wapening die tot aan de randen reikt
voor een perfect winddichte aansluiting.

Perfecte fixatie en bescherming
tegen regen, sneeuw en stof dankzij
2 zelfklevende hechtranden in
hoogwaardig butyl.

UNIVERSELE EN SNELLE PLAATSING

WAKAFLEX® is multi-inzetbaar bij dakaansluitingen: opgaand metselwerk, kozijnen, schoorstenen, dakvensters...

WAKAFLEX® weegt vijf keer minder dan lood. Het is dus makkelijker te plaatsen, sneller en veiliger te verwerken. Ook
de zelfvulkaniserende oppervlakten, de metalen wapening tot aan de randen, het buigzaam aluminium en de zelfklevende butylranden garanderen dat u snel en makkelijk perfect vakwerk kunt leveren. Zo spaart u niet enkel uw rug, maar
spaart u ook tijd – en dus ook geld – uit.

ONTDEK OOK DE ANDERE DAKSYSTEEMCOMPONENTEN VAN MONIER
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 ONDERDAKFOLIES SPIRTECH®
en VAPOTECH®

2

 UNIVERSELE RUITERROL
FIGAROLL®

3

 KIELGOOT PROFILO-S®
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 DAKVOETPROFIELEN

5

 PANHAKEN
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 VENTILATIEDOORVOEREN
Combipan®/Combivent®

7

 AANSLUITINGEN
WAKAFLEX®, MULTIFLEX®,
renovatie-koppelelement en
verholen gootsysteem
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30 G A R A N T I E
PRODUCT

JAAR

UNIEKE GARANTIES
• Productgarantie: 30 jaar garantie op dakpannen:
vorstbestendigheid, breuk en waterdichtheid.
• Daksysteemgarantie (exclusiviteit van MONIER):
bijkomende garantie van 15 jaar waarbij de weerbestendigheid
van de dakbedekking (pannen en toebehoren) wordt gegarandeerd
(weerstand tegen storm, neerslag, condensatie, enz.).
• Nieuw: 20 jaar garantie op loodvervangende dakaansluiting WAKAFLEX®:
waterdichtheid.

15 G A R A N T I E
SYSTEEM

JAAR
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HOE DE DAKSYSTEEMGARANTIE AANVRAGEN?
Uw MONIER-garantie aanvragen is heel eenvoudig: vul het aanvraagformulier in en stuur het naar MONIER. We controleren de
aanvraag en bezorgen een garantiecertificaat op naam van de huiseigenaar. Het aanvraagformulier kan worden gedownload op
www.monier.be of bekomen worden door te bellen naar de Klantendienst (053 72 96 72) of te mailen naar service.be@monier.com.
De lijst van de benodigde daksysteemcomponenten in combinatie met de gekozen dakpannen en dakknopen kan worden voorbereid
door de experts van Monier Dakservice. Hiervoor volstaat het de plannen aan Monier over te maken. Monier doet vervolgens
een voorstel op maat (te gebruiken materialen, hoeveelheden, ...).

MONIER Roof Products Belgium n.v., Lokerenveldstraat 57, 9300 Aalst
T 053 72 96 72 F 053 72 96 69 www.monier.be info.be@monier.com

