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Dakventilatie en -verankering



Dakventilatie en -verankering

Doordacht
in dakventilatie.

Nokproducten.

PE ondervorst.

Eenvoudig te verwerken ondervorst voor droge

nokconstructies, in 2 versies (95 mm en 118 mm).

Ventilatie-opening: 130 cm2 totaal per meter.

Werkende lengte: 90 cm.

Geschikt voor: alle betonpannen (95 mm-versie)

en extreme panvormen, zoals OVH en romaans

(118 mm-versie).

Kleuren: antraciet, zwart, terracotta, bruin.

Materiaal: UV-bestendig LDPE (lage dichtheid

polyethyleen).

Garantie: 10 jaar.

Montage: bevestiging op de ruiter. 

Airtec alu hoekkeperband.

Uit één stuk en zeer eenvoudig te verwerken op 

hoekkepers. Robuust en toch flexibel, met een

blijvende ventilatiecapaciteit. 

Geleverd in rollen van 5 meter. 

Ventilatieopening: 120 cm2 per meter. 

Breedte: 300 mm.

Geschikt voor: alle pansoorten.

Kleuren: antraciet, terracotta, bruin.

Materiaal: flexibel gecoat aluminium met 

butyl kleefstofband.

Garantie: 10 jaar.

Dakventilatie is het creëren van een

efficiënte luchtstroom van de dakvoet

naar de nok, om onderdakse vocht-

problemen te voorkomen. 

Ubbink heeft op dit gebied een com-

pleet assortiment, geschikt in nieuw-

bouw en renovatie voor hellende

daken met pannenafwerking en een

dakhelling van 15 tot 75 graden.

Onze producten voldoen aan alle 

reële praktijkeisen. De materialen zijn

bestendig tegen weersinvloeden én

zijn zeer duurzaam: u krijgt 5 of 10

jaar garantie. En dat allemaal bij een 

uitstekende prijs-kwaliteitverhouding!

1

2



Dakventilatieproducten

Dakvoetprofiel.

Vogelschroot, extra panlat en onderpanprofiel

in één. Uitsluitend voor toepassing op een

gootplank.

Werkende lengte: 90 cm.

Kleur: zwart.

Materiaal: recyclebaar LPDE.

Garantie: 10 jaar.

Vogelschroot.

Tegen vogels en klein ongedierte in de 

dakspouw. Voldoet aan de eisen van het

Bouwbesluit.

Werkende lengte: 100 cm.

Hoogte: 85 mm (voor OVH, romaans en 

golfplaat 177 x 51 mm) en 55 mm (voor alle

overige pannen).

Kleuren: antraciet, terracotta, bruin.

Materiaal: recyclebaar polypropyleen.

Garantie: 10 jaar.

Montage: bevestiging op de onderste (staande)

panlat of onderpanprofiel.

Kilgoot met schuimstroken.

Als bedekking van een kilgoot-constructie, in

plaats van zink of koper. Voorzien van afdichtstro-

ken tegen vogels, klein ongedierte en inspattend

regenwater.

Werkende lengte: 150 cm.

Kleuren: antraciet, terracotta.

Materiaal: UV-bestendig, recyclebaar PVC.  

Garantie: 5 jaar.

Dakvoetproducten.

Airtec combiprofiel.

Dit product combineert een aantal functies:

■ uitgebalanceerde ventilatie aan de dakvoet;

■ bescherming van de dakvoet tegen 

opspattend regenwater;

■ weren van vogels en klein ongedierte;

■ bij toepassing van een gootplank is geen 

extra lat noodzakelijk m.b.t. dompen van 

de pannen.

Airtec combiprofiel is voorzien van een 

eenvoudige koppeling.

Werkende lengte: 100 cm.

Hoogte: 12,5 en 19 cm.

Kleuren: antraciet, terracotta.

Materiaal: recyclebaar polypropyleen.

Garantie: 10 jaar.

Montage: bevestiging op de onderste 

(liggende) panlat/gootplank.

Ventilerende panlat / vogelschroot.

Holle panlat (ter vervanging van de onderste

panlat) die de ventilatie aan de dakvoet verbetert.

Voorzien van geïntegreerde vogelschroot en

eenvoudige koppeling.

Werkende lengte: 100 cm.

Materiaal: polypropyleen.

Garantie: 10 jaar.

Montage: bevestiging op de panlat.

Onderpanprofiel.

Voorkomt het opspatten van regenwater onder

de onderste rij dakpannen. 

Werkende lengte: 150 cm.

Geschikt voor: alle gootconstructies.

Materiaal: zeer robuust, UV-bestendig en 

recyclebaar PVC.

Garantie: 10 jaar.

Montage: bevestiging op de onderste (staande)

panlat.
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Dakventilatieproducten

Postzegel
niet

nodig

Ubbink Nederland bv

Antwoordnummer 1

6950 VP  DOESBURG

Relevante regelgeving.

BB 2/73, 26/89, 35/95, 

NEN 6702-7607 NPR 6708

NEN2778.

Het gevecht tegen vocht.

Indien een dak onvoldoende

gelegenheid heeft om te ade-

men, kunnen er allerlei vocht- en

condensproblemen ontstaan.

We geven u enkele voorbeelden:

■ Tijdens en na de bouw van 

een woning moet het 

bouwvocht eruit; een goede

ventilatie is dan noodzakelijk.

■ Wanneer vocht niet of slecht

wordt afgevoerd van onder 

het dak, wordt het geabsor-

beerd door bijvoorbeeld 

vochtgevoelige isolatie-

materialen.

Deze verliezen daardoor een

groot deel van hun isolerend

vermogen. Gevolg: hogere

energiekosten.

■ Overmatig vocht tast 

panlatten, tengels en zelfs

de onderliggende dakcon-

structie aan. Op langdurig 

vochtig blijvende pannen 

groeit immers eerder mos.

■ Een bijkomend gevaar van 

onvoldoende ventilatie kan 

optreden bij harde wind.

Het grote drukverschil dat 

ontstaat boven en onder de 

pannen vergroot de kans 

op stormschade (afgewaaide

pannen).

Overige gegevens.

✁
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