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ONDULINE &
EURONIT
Bitumen
Golfplaten

ONDULINE HR® bitumen golfplaten
Vormvaste en duurzame bitumengolfplaat voor zowel dak- en
wandbekleding van o.a. tuinhuisjes en stallingen.
Materiaaleigenschappen:
•
•
•
•

eenvoudig te verwerken
onderhoudsvrij
vorstbestendig
door hun flexibiliteit toepasbaar op alle dakconstructies.

ONDULINE® HR bitumen golfplaten

Lengte
Breedte
Gewicht
Golf
Kleuren

Golfplaat

Nok

2m
0,94 m
5,90 kg
94/35 mm
zwart
groen
rood
bruin

0,90 m
0,40 m
1,40 kg
zwart
groen
rood
bruin

EURONIT® bitumen golfplaten

Lengte
Breedte
Gewicht
Golf
Kleuren

Golfplaat

Nok

2m
0,94 m
5,40 kg
94/35 mm
zwart
groen
rood

0,90 m
0,40 m
1,20 kg
zwart
groen
rood

Bitumen golfplaten - toebehoren

Polyester lichtplaat
Nagels 17 x 70 mm
zak van 100 stuks

Dakhelling

Gordingafstand

7-10° 12 - 18 %
10-20° 16 - 30%
>20°
>30%

Max 31 cm
Max 46 cm
max 62 cm

Breedte in mm
Lengte in mm
940
2000
Kleur
zwart, groen, rood en bruin

overlapping lange zijde
2 golven
1 golf
1 golf

overlapping korte zijde
min 20 cm
min 16 cm
min 14 cm

Productomschrijving:
Bitumen golfplaten zijn eenvoudig te verwerken, onderhoudsvrij en vorstbestendig.
Door hun flexibiliteit kunnen Onduline ne Euronit golfplaten op vrijwel alle dakconstructies toegepast worden.

Verwerkingsvoorschriften:
Dakhelling:
De helling evenals de belasting o.a. sneeuw bepalen de afstand tussen de gordijnen. Naarmate de dakhelling zwakker
wordt dient de gordingsafstand te worden aangepast. De maximale gortingsafstand is 62 cm. Werk steeds tegen de
windrichting in.
Plaatsing:
Onduline- golfplaten worden volgens de `zig-zag-methode` geplaatst om een opeenstapeling van 4x de plaatdikte te
vermijden op de overlappingen. Werk steeds tegen de windrichting in, van goot naar nok. Men begint de onderste rij met
volledige Onduline-platen. Zaag vervolgens een onduline plaat in de lengterichting middendoor en plaats deze halve plaat
op de 2de rij. Om nadien weer verder te werken met volledige platen... enz. Overlappingen (korte zijde) mogen uitsluitend
op die plaatsen gebeuren waar de Onduline-plaat op de gording rust.
Bevestiging:
Onduline platen worden bevestigd met speciale gegalvaniseerde nagels met PE kop. Alle golfplaten die elkaar
overlappen, evenals alle golven op de onderste en bovenste gording moeten genageld worden ( fig 2) Op de
tussengordingen dienen de golfplaten om de 2 golven bevestigd te worden. Nagel eerst de 1ste en voorlaatste golf vast,
vervolgens de tussenliggende golven. Aantal nagels per plaat 20 st nagels zijn verkrijgbaar in zakken an 100 en 400 st.
Dakbedekking:
De bevestiging van de nok en de golfplaat gebeurt op elke golf, op 5 cm van de boord van de nok. De nokken dienen de
onderliggende platen +/- 10 cm te bedekken. Net zoals de golfplaten worden de nokken tegen de windrichting in
geplaatst
Wandbekleding:
Voor het bekleden van wanden gelden dezelfde plaatsingsvoorschriften als voor het bekleden van daken. Bij
wandbekleding volstaan echter 3 gordingen met een tussenafstand van max. 90 cm (onderaan, n het midden en
bovenaan de golfplaat). De onduline- platen plaatsen tot op minstens 4 cm van het grondoppervlak om alzo een vlotte
waterafvoer te verzekeren.
Praktische tips:
• Gebruik minstens gordingen 4 x 6 cm (overspanning 100 cm)
• Onduline-platen op het dak enkel betreden met loopplanken.
• Om het doorzagen va nde golfplaten te vergemakkelijken is het aangewezen om beide zijden van de zaag
regelmatig in te smeren met olie.
• De golfplaten plaatsen met de rode markering naar beneden.

Aan deze brochure kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Druk-en zetfouten voorbehouden. Opgegeven gegevens
dienen als richtwaarden, waaraan eveneens geen rechten kunnen worden ontleend. De genoemde gegevens zijn gebaseerd op opgave
van fabrikanten. Technische veranderingen voorbehouden (Februari 2017).
Het drukken van deze folder mag enkel met de uitdrukkelijke toestemming van thyssenKrupp Plastics
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