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Aerlox
Een betonnen dakpan weegt gemiddeld 42 kg
per m2. De nieuwe Aerlox dakpan minder dan
30 kg per m2. Daarmee is deze pan zo’n 30%
lichter, terwijl hij gegarandeerd dezelfde sterkte
en duurzaamheid heeft als de gemiddelde
gewone betonpan! De lichtgewicht Aerlox
dakpan maakt het werk voor de dakdekker
stukken eenvoudiger, belast de dakconstructie
veel minder en betekent ook minder transport.
Daarmee is de Aerlox nóg milieuvriendelijker
dan de betonnen dakpan van nature al is.
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TECHNISCHE GEGEVENS
Dakhelling 17,5 - 25°

max.latafstand 325 mm /

300 mm

Dakhelling 25 - 30°

max.latafstand 355 mm /

9,7 - 11,3

Dakhelling vanaf 30°

Betondakpan
Afmeting (lxb)

Werkende breedte
Gewicht

Aantal per m² (overlap 75 mm)

Gemiddeld gewicht per m² (overlap 75 mm)

420 x 332 mm

3,0 kg

ca. 32 kg

min. overlap 95 mm
min. overlap 85 mm

max.latafstand 345 mm /
min. overlap 75 mm

bij toepassing van gevelpannen is de minimale latafstand 295 mm
Modelgebonden daksysteemcomponenten
Euro-panhaak Aerlox , rekenwaarde
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Daken bieden eindeloos veel mogelijkheden. BMI Group – in de Benelux
vertegenwoordigd door Monier en Icopal – helpt u graag om die tot in detail
te ontdekken. Met onze dakbedekkingssystemen en bouwmaterialen levert
u voor elk dak, plat of hellend, de beste kwaliteit. Een dak waarop uw klant
langdurig en zorgeloos kan vertrouwen. BMI ontwerpt en produceert alle
producten zelf. Daarbij bundelt de groep de krachten op het gebied van
innovatie en duurzaamheid. Op die manier worden alle onderdelen om tot
een goed werkend dak te komen perfect op elkaar afgestemd. Samen
werken we aan uw succes. Want als u succes heeft, hebben wij dat ook!
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