
De 

+ 
product

•  Voor algemeen gebruik 
tussen de pannen en 
bepaalde punten op het dak.

•  Een verstevigd product met 
mechanische weerstand en 
duurzaamheid  
dankzij de aluminium, laag.

•  Verlijmd voor  60 %, dus 
eenvoudig te leggen.

•  Hecht buitengewoon goed 
dankzij op alle oppervlakken  
ook op natte of  
vette.

•  Klaar-voor-gebruik product, 
speciale gereedschappen 
niet nodig. 

•   ALTKA is verkrijgbaar in 2 
breedtes  
(300 en 450mm)  
en 2 kleuren  
(Rood en Leikleurig)

•  10 jaar garantie op de 
werking van het product.

De ALTKA is een soepele, 
waterdichte zelfklevende 
band, stevig en duurzaam 
en met een bijzonder goede 
hechting, die ons toelaat 
welbepaalde verbindingen te 
maken op het dak.

Hechting
De volledige onderkant 
is voorzien van een laag 
butyl van hoge kwaliteit

Bekleed met een laag 
gefriseerd aluminium

Verkrijgbaar in 2 breedtes  
(300 en 450mm)  

en 2 kleuren  
(Rood en Leikleurig)

Bestendig 
en 
duurzaam
Dankzij de 
aluminium 
bekleding

Gebruik
Eenvoudig door 

de 2 kleefstrips in 
polyethyleen

Uitrekpercentage
Met 60% buitengewoon 
voor toepassing op alle 
dakpantypes 

Tot aan 60%

Waterdichtingsband 
ALTKA®

WATERDICHTHEID                                             edilians.be/nl
edilians.nl 

ONZE OPLOSSINGEN

DAK

Gevel

Eco-woning



GEBRUIK EN PLAATSING
Specifiek geval aanhechting tegen zijmuur

2 -  De waterdichtingband ALTKA wordt op de pan 
gedrukt en vervormd om een optimale 
waterdichtheid te bekomen.  
De overlapping tussen twee banden wordt gemaakt   
rekening houdend met het aflopend water en dit met  
een minimale overlap van 5cm.

1 -  Als de pan dicht tegen de muur geplaatst is, plaatst u 
de ALTKA-band op 6cm vrije hoogte boven het 
hoogste punt van de pan, daarbij verzekert u zich van 
een overlap tot over het reliëf van de pan.  
* uitsluiting DTU 40.211

4 -  Plaats de solin en sluit hem volledig af met een 
mastiekdichting.

3 -  Voor een perfecte waterdichtheid te verzekeren, plaatst u 
een solin voor een mastiekdichting die de ALTKA 
waterdichtingsband met minimaal 3cm overlapt.

KENMERK

KENMERK KLEUR
BREEDTE 

(MM)
LENGTE 

(ML)
VERPAKKING 
DOOS (ML) 

ROLLEN PER 
DOOS

VERPAKKING 
PALLET (ML) 

ROLLEN PER 
PALLET

ALTKA-300 Rood 300 5 25 5 700 140

ALTKA-300  Leisteen 300 5 25 5 700 140

ALTKA-450 Rood 450 5 10 2 400 80

ALTKA-450  Leisteen 450 5 10 2 400 80

Rood Leisteen

STANDAARD LENGTE

5 ml

VERPAKKINGEN

KLEUREN

EDILIANS

Gevestigd te 
65 Chemin du Moulin Carron 
BP 40021 - F 69571 DARDILLY 
FRANKRIJK
Tel.: + 33 (0)4 72 52 02 72 
Fax: + 33 (0)4 72 17 08 54 
Email: serviceclients.exp@edilians.com

edilians.be/nl
edilians.be  

BEVESTIGINGSHAAK

ZONNE-ENERGIE

DAKPAN

EVACUATIE
REGENWATER

TOEBEHOREN

ONDERDAKFOLIE

VERLUCHTING

Vindt ons volledige dak-aanbod op onze website


