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Unidek Reno Dek
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HOOGSTAANDE ISOLATIE OP ELK DAKBESCHOT EN ELEMENT

Unidek Reno Dek
HOOGSTAANDE ISOLATIE OP ELK DAKBESCHOT EN ELEMENT
Productomschrijving

Snel

Unidek Reno Dek is een isolerend dakelement met een kern van
EPS Platinum, brandvertragend gemodificeerd volgens
NEN 6065/6066. De buitenzijde is voorzien van een 3 mm
spaanplaat met groene folie en ruitmotief en 2 tengels van 15 mm
hoog en 45 mm breed. Het dakelement is aan de gootzijde
voorzien van een overlap van 45 mm. De hoogte van de sponning
is afhankelijk van de Rc-waarde van het dakelement 45 mm
(tot en met Rc 3.0) of 70 mm (vanaf Rc 3.5). Aan de langszijden is
het dakelement voorzien van een sponning ten behoeve van de
naadafdichting met Unidek Montageschuim. Unidek Reno Dek
kan worden toegepast op bestaand dakbeschot met of zonder
tengels en over reeds aanwezige dakelementen.

Unidek Reno Dek kan worden toegepast op
bestaand dakbeschot met of zonder tengels
en over reeds aanwezige dakelementen.
Het enige wat nog moet gebeuren is de
SNELLER
pannen en panlatten verwijderen en Unidek
Reno Dek kan gemonteerd worden. De producten worden op
maat geleverd en desgewenst inclusief nokafschuining. Dit zorgt
voor een perfecte aansluiting van de dakelementen onderling en
van de dakelementen op de omringende constructie. Montage
gaat extra snel dankzij de zelfborende schroeven en minder
bevestigingspunten. Een afschuifregel vangt de afschuifkrachten
op waardoor er slechts twee schroeven per onderliggende
gording of muurplaat nodig zijn. Een verschil van 30% minder
schroeven ten opzichte van standaard oplossingen met 3 tengels.

Technisch topproduct
Unidek Reno Dek dakelementen hebben een
harde toplaag. Hierdoor zijn de dakelementen
uitstekend beloopbaar zonder kans op
beschadiging. Uniek aan deze oplossing is het
KWALITEIT met zorg ontworpen gootdetail. De sponning
in het element is passend gemaakt op de standaard verkrijgbare
houtmaten (45 x 45 mm of 45 x 70 mm) die als afschuifregel
fungeren. Op de afschuifregel is ruimte voor een kunststof folie
voor afwatering over de dakvoet. Voor de perfecte waterafvoer
in de bestaande goot kiest u voor de verwerking met Unidek
Afwaterfolie in combinatie met Unidek Waterdicht tape.

Comfort en service
De Unidek Reno Dek elementen zijn leverbaar
tot en met Rc-waarde 8.0. Dit belooft een
hoog thermisch comfort voor de bewoner
met een lagere energierekening. Daarnaast
COMFORT vindt renovatie van het dak aan de buitenzijde
van de woning plaats, de bewoner heeft geen overlast in de
woning. Voor een goede verwerking van het product met het
beste resultaat voorzien wij u graag van technisch advies en
ondersteuning bij uw keuze. Tevens bieden wij, als extra service
voor de verwerker, een demonstratie op locatie.
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