Superglass® 3- Tabs Bitumen Dakshingles
De slimmere kijk op daken!

Superglass® 3- Tabs Dakshingles garanderen u de hoogste
kwaliteit en betrouwbaarheid voor uw dak. Toepasbaar op alle hellende
daken in zowel nieuwbouw als renovatiedaken.

Dakshingles zijn niet langer de kunstmatige vervangers van dakpannen,
maar hebben een geheel eigen toepassing.
Shingles worden vaak aangezien als de minderwaardige vervanger
van de traditionele dakpan, maar niets is minder waar.
Superglass® Shingels geven uw dak zeer zeker een meerwaarde en
bieden u een dergelijk breed gamma aan vormen en kleuren.
Zo kunt u een product kiezen dat ofwel past bij uw lokale traditionale
bouwstijl of dat zal uitblinken wegens zijn originaliteit.

5 redenen om als dakbedekking voor Superglass® Dakshingles te kiezen:
1.
2.
3.
4.
5.

Extreem weersbestendige dakbedekking
Budgetvriendelijk in vergelijking met
conventionele dakbedekkingen
Stijlvolle dakbedekking
Natuurlijk veilig
Perfecte isolatie

ThyssenKrupp Stokvis Plastics

Perfecte toepassing voor uw dakbedekking

02 zwart

04 bosgroen

10 steenrood

TECHNISCHE GEGEVENS:
Lengte (EN 544)				
1000 mm (± 3)
Breedte (EN 544)				
336 mm (± 3)
Gewicht (dakhelling > 25°) 			
± 9,6 kg/m2
Bedekking/bundel 				3 m2
Shingles/bundel 				21
Bundels/pallet 				51
Aanhechting van granulaat (EN 12039)
max. 1,2 g
Trek lengte (EN 12311-1)			
900 N/50 mm
Trek breedte (EN 12311-1) 			
600 N/50 mm
Rekpercentage lengte (EN 12311-1)
3,50 %
Rekpercentage breedte (EN 12311-1)
3,50 %
Nageltrekweerstand* (EN 12311-1) 		
140 N
Vuurbestendigheid 				DIN 4102/7
Externe vuurprestaties 			
BroofT1
Reactie op vuur 				
Class E
SUPERGLASS® VOORDELEN:

15 blauw
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•
•
•
•

Hoge kwaliteit bitumineuze glasvliesshingle
De meest populaire en geteste bitumenlei
Uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding
Zeer goed bestand tegen verkleuring
Vorm: 3-TABS shingle
15 jaar garantie (waarvan 5 jaar Platinum)

Ook leverbaar in:
Hoogwaardige Traditionele
Dakshingles
• Shield Dakshingles
• Design Dakshingles
• Gelamineerde Shingles
• Premium Dakshingles
• 4-TABS Shingles
•

07 bruin

31 leisteen

TOEBEHOREN:
1. Verluchters
2. Nokken
3. Hoekshingles
4. Onderlagen
5. Kilgoten
6. Starterstrip
7. Koudlijm
8. Nagels

Alle vermelde technische gegevens zijn richtwaarden, gebaseerd op gegevens aangeleverd door onze leveranciers en interne kwaliteitscontrole. Deze informatie is geen garantie voor
juridische verantwoordelijkheid. Het is slechts voor uw eigen overweging, onderzoek, verificatie, en mag geen onderdeel vormen van een contract met derden.

ThyssenKrupp Stokvis Plastics
Uw partner in Kunstoffen

