Lichtkoepel

Afvoer

Benodigd geotextiel:

Benodigd geotextiel:
A. x aantal strips

Opmerking:
- Breedte: het
geotextiel vanaf
onderrand van
de kraag tot
min. 10 cm
op dakvlak.
- Lengte: maat
van de opstand
plus min. 5 cm
aan elke kant.

Ø 20 cm

B. 2x

ca. 3 cm

> 5 cm

lengte opstand

> 5 cm

C. 2x
10 cm

lengte opstand

Ø

10 cm

I N N OVAT I O N T H RO U G H T EC H N O LO GY

- Voorbeeld:
10 cm x 3.141 = 31.41
31.41 / (4 cm – 1 cm)
= 10,47
benodigd: ongeveer
11 stuks

1.
■ M
 aak oppervlakte schoon, droog
en vetvrij
■ Indien nodig primeren
■ De RUBBERSEAL op een gelijkmatige laagdikte aanbrengen
(ca. 1,50 kg/m²), 5 mm over de
rand van het geotextiel.

3.

Opmerking:
- Berekening strips:
Diameter afvoer x
3.141 (gemiddelde
breedte van het geotextiel – 1 cm overlappen) = ca. aantal strips

B. 1x

1.

2.

ca. 5 cm
ca. 15 cm

10 cm

A. 4x

■ H
 et op maat gesneden geotextiel
(A) op de hoeken in de nog vers
aangebrachte RUBBERSEAL, strak
en plooivrij plaatsen.

■ H
 et geotextiel (B) aan twee
tegenoverliggende zijdes in de nog
verse RUBBERSEAL strak en plooivrij
plaatsen. Ter plaatse van de hoeken
ten minste 5 cm overlapping.

■ M
 aak oppervlakte schoon, droog
en vetvrij
■ Indien nodig primeren
■ De RUBBERSEAL op een gelijkmatige laagdikte aanbrengen
(ca. 1,50 kg/m²), 5 mm over de
rand van het geotextiel.

2.

3.

■ H
 et op maat gemaakte geotextiel (A)
met gelijkmatige overlap in de nog
verse RUBBERSEAL plaatsen.
■ Alvorens het volgende geotextiel
geplaatst wordt eerst de overlap
insmeren met RUBBERSEAL.

■ H
 et verzadigde geotextiel met
RUBBERSEAL insmeren.

WERKINSTRUCTIE

RubberSeal
V L O E I B A R E

A F D I C H T I N G

Alles eenvoudig water- en luchtdicht
4.

■ De
 volgende zijden (C) worden
geplaatst op de overlappende 5 cm.
Vooraf de overlappen voorzien van
RUBBERSEAL.
■ Op het verzadigde geotextiel,
aanbrengen (ca. 1kg/m²) van de
RUBBERSEAL.

4.

■ Plaatsen

van de manchet (B).
■ Op het verzadigde geotextiel,
aanbrengen (ca. 1 kg/m²) van
de RUBBERSEAL.
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Benodigd geotextiel:
A. 1x

Benodigd geotextiel:
A. 1x

lengte + 5 cm
15 cm

✁
10 cm

Ø

10 cm

Benodigd geotextiel:
A. 1x

✁

5 cm

Ø 15 cm

Ø 20 cm

✁

Opmerking:
De manchetten
moeten min. 10 cm
om de ontluchting
op het oppervlak
aangebracht worden.

B. 1x
>15 cm

25 cm

1.

■ M
 aak oppervlakte schoon, droog en
vetvrij
■ Indien nodig primeren
■ De RUBBERSEAL op een gelijkmatige
laagdikte aanbrengen (ca. 1,50 kg/m²),
5 mm over de rand van het geotextiel.

■ M
 aak oppervlakte schoon, droog en
vetvrij
■ Indien nodig primeren
■ De RUBBERSEAL op een gelijkmatige
laagdikte aanbrengen (ca. 1,50 kg/m²),
5 mm over de rand van het geotextiel.

■ Het op maat gemaakte geotextiel (A)
wordt in de nog verse RUBBERSEAL
geplaatst.

■ H
 et op maat gemaakte geotextiel
(A) in de buitenhoek plaatsen, strak
en zonder plooien, het geplaatste
geotextiel insmeren met RUBBERSEAL.

■ M
 aak oppervlakte schoon, droog en
vetvrij
■ Indien nodig primeren
■ De RUBBERSEAL op een gelijkmatige
laagdikte aanbrengen (ca. 1,50 kg/m²),
5 mm over de rand van het geotextiel.

2.
2.

■ H
 et op maat gemaakte geotextiel
(A) in de buitenhoek plaatsen,
strak en zonder plooien, het
geplaatste geotextiel insmeren
met RUBBERSEAL.

3.

■ De horizontale uitstekende strips
behandelen met RUBBERSEAL .

3.
4.

C. 1x

10 cm

2.

3.

10 cm
5 cm

1.

1.

>15 cm

B. 1x

✁

B. 2x

Binnenhoek
7,5 cm

Buitenhoek
10 cm

Ontluchting/Doorvoer

■ H
 et op maat gemaakte geotextiel
(B) aan elke kant in de nog verse
RUBBERSEAL strak en plooivrij
aanduwen.

■ Daarover wordt een machet (B)
geplaatst. De overlappingen van de
manchetten apart inwerken met
RUBBERSEAL .

4.

■ H
 et op maat gemaakte geotextiel
(B) aan elke kant in de nog verse
RUBBERSEAL strak en plooivrij
aanduwen.

■ Het
 op maat gemaakte geotextiel (C),
met een overlap van 5 cm plaatsen,
vooraf het oppervlak insmeren met
RUBBERSEAL.

4.
5.
■ Daarna wordt de tweede manchet
(B) geplaatst.
■ Op het verzadigde geotextiel, de rest
(ca. 1 kg/m2) van de RUBBERSEAL
aanbrengen.

■ Op
 het verzadigde geotextiel,
aanbrengen (ca. 1 kg/m²) van
de RUBBERSEAL.

5.
■ O
 p het verzadigde geotextiel, aanbrengen (ca. 1 kg/m²) van de RUBBERSEAL.

