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Wakaflex®

NOG BETER EN NOG ZEKERDER MET 20 JAAR GARANTIE
Geen enkel product ter vervanging van loden dakaansluitingen (zoals opgaand metselwerk, kozijnen, 
schoorstenen, dakkapellen) is zo snel te verwerken en zo duurzaam als Wakaflex van Monier.  
Wakaflex 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 verhitting, las- of plakmiddelen. Zekerder van snelheid én van uithouding  
kunt u niet zijn. Zo zeker, dat wij 20 jaar garantie geven op de waterdichtheid van Wakaflex.

DE ABSOLUTE NUMMER 1 IN LOODVERVANGENDE DAKAANSLUITINGEN

100% waterdichte overlapping dankzij 
de zelfvulkaniserende opppervlakten. 
Ook onder belasting.

Verbeterde en langdurige weerstand 
tegen uv-straling en grote 
temperatuurschommelingen.

Rekbaar in beide richtingen (ca. 50% 
in de lengte en ca. 15% in de breedte).

Verkrijgbaar in 3 uiterst stabiele kleuren 
voor aansluitingen die jarenlang mooi 
blijven en niet uitlogen.

Goede aanvorming dankzij 
uiterst kwalitatief spanningsvrij 
en buigzaam aluminium.

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

Hoogwaardig, spanningsvrije aluminium 
wapening die tot aan de randen reikt 
voor een perfect winddichte aansluiting.

UNIVERSELE EN SNELLE VERWERKING

Wakaflex is multi-inzetbaar bij dakaansluitingen: zoals opgaand metselwerk, kozijnen, schoorstenen, dakkapellen.



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 dakpannen 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.

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.

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

TECHNISCHE GEGEVENS WAKAFLEX®

EIGENSCHAPPEN WAKAFLEX®

Hoogwaardig polyisobutyleen (PIB) met zelfklevende 
butylstroken en met een wapening van buigzaam 
en spanningsvrij aluminium gaas. Het materiaal 
zelf is vulkaniserend, waardoor verhitting, las- en 
plakmiddelen overbodig zijn.
• Rood
• Antraciet
• Loodkleur
• Rol van 5 m x 140 mm
• Rol van 5 m x 180 mm
• Rol van 5 m x 280 mm
• Rol van 10 m x 280 mm
• Rol van 5 m x 370 mm
• Rol van 5 m x 560 mm

Materiaal

Kleuren

Afmetingen
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Expert van het hellende dak

GETEST EN GOEDGEKEURD  
Monier test alle dakpannen en daksysteem-
componenten uitvoerig in eigen en onafhankelijke 
testcentra. Uniek in de dakenbranche is de eigen wind- 
en regentunnel die diverse weersomstandigheden 
nabootst en het effect ervan op de producten 
weergeeft. Bij de ontwikkeling van haar producten 
besteedt Monier bijzonder veel aandacht aan 
duurzaamheid enerzijds, en aan een snelle en 
eenvoudige verwerking anderzijds. We streven 
duurzaamheid na door resoluut te kiezen voor milieu-
vriendelijke producten met een lange levensduur. En als 
we aandacht besteden aan een snellere en  
eenvoudigere verwerking, doen we dat zodat u geld 
zou besparen.
Kortom: gebruik maken van Monier dakpannen en alle 
daksysteemcomponenten is kiezen voor zowel kwaliteit 
en efficiëntie als voor ecologie en economie.

Monier ontwikkelt en produceert alle onderdelen voor 
een esthetisch en perfect weerbestendig dak in eigen 
huis. Monier biedt een ruim aanbod aan dakpan-
modellen en kleuren en een compleet assortiment 
daksysteem componenten. Deze zijn perfect op elkaar 
afgestemd, waardoor Monier ook haar unieke 15-jarige 
Daksysteemgarantie kan verlenen.

TOPKWALITEIT VOOR LANGE TERMIJN  
Monier biedt met haar dakpannen en daksysteem-
componenten steeds de beste kwaliteit. Alle 
producten worden vervaardigd volgens de strengste 
kwaliteitsnormen. Zowel de grondstoffen als de 
eindproducten worden op zeer regelmatige basis 
uitvoerig getest en gecontroleerd. 

De Monier wind- en regentunnel  

in Heusenstamm, Duitsland.
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