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Venduct®

Technische prestaties
Buismanchet

Toepassingsgebieden:
EPDM-buismanchetten voor
wind- en regenzekere aansluitingen. Een universeel inzetbare prefab buismanchet
maakt nu een einde aan
gecompliceerde
aansluitmethoden van venitlatiebuizen
aan de onderdakfolie of het
dakbeschot. De manchet uit
hoogwaardig EPDM-materiaal
wordt simpelweg over de
onderbuis geschoven en zit
dan zelfdichtend aan de buis.
De manchet kan zowel buizen
met diam. 100 alsook 125 mm
afdichten en kan bij dakhellingen van 10° tot 70° voor
buiten- en binnenafwerking
geplaatst worden.

Materiaal:

Flexibel EPDM

Materiaaldikte:

1,2 mm

Kleur:

Zwart

Buitenafmeting:

235 – 310 mm

Hoogte:

115 mm

Binnendiameter:

95 mm

Dakhelling:

10° tot 70°

Weersbestendig:

Bestendig tegen UV, weersinvloeden, veroudering en vorst

Aansluitingen:

Middels eenzijdig (Permo HD, Flecto) of tweezijdig plakband of kit (Tacto,
Pasto)

Artikel-nr.:

KU8001
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Hogere afzuigcapaciteit voor
badkamer en keuken. De
Venduct® is een aerodynamische ventilatiebuis met een
geïntegreerde luchtgeleidingsring, die wervelingen opheft.
De speciale constructie van de
regenkap en de luchtgeleidingsring zorgt ervoor, dat de
Venduct® ook bij extreme
neerslag regenzeker is.
Venduct® is in diam. 100 en 125
mm leverbaar en wordt bevestigd in een dakdoorvoerpan
van Klöber, die perfect passen
op ca. 400 dakpantypes.
Venduct® is regelbaar in
dakhelling van 20° tot 50°,
respectivelijk 10° tot 40°. De
kaarsrechte, snelle montage is
mogelijk door het “superdraaisysteem”, dat het werk
op het dak snel en effectief
maakt.

Toepassing:

Mechanische ventilatie van badkamers en keuken

Materiaal:

Hard PVC

Kleuren:

Standaardkleuren: zwart 0450 / antraciet 0400 / rood 0100
donkerbruin 0200 / lichtbruin 0220
“Trend”-kleuren: 28 kleuren (lijst op aanvraag)
“Edel”-kleuren: 150 kleuren (lijst op aanvraag)

Dakhelling:

20° tot 50° (resp. 10° tot 40°)

Weerbestendig:

Bestendig tegen weersinvloeden, veroudering en vorst

Dakpantypes:

Toepasbaar op alle specifieke Klöber dakdoorvoerpannen

Artikel-nr.:

diam. 100 mm KE8009
diam. 125 mm KE8008

Artikel-nr. toebehoren:

KE8055 Venduct® flexibele slang diam. 100 mm
KE8058 Venduct® flexibele slang diam. 125 mm
KE8033 Venduct® antennedoorvoer
KE8060 Venduct®universeel schaaltje voor 70/110 rookgasbuizen
KE8065 Venduct®uuniverseel schaaltje voor 80/125 rookgasbuizen
KU8001 Venduct®buismanchet
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Technische prestaties

De high-performance ventilatiebuis

