BESTEK

Ten behoeve van: Leadax "Het nieuwe lood" vochtkeringsstroken.
Besteknummer: 18115BV2/mvdl
Datum: 29-05-2018
Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek,
uitgave: 2017-1,
onder licentienummer: L01.10.01B

Referentie: 18115BV2/mvdl
Datum: 29-05-2018

VisscherHolland bouw
Leadax "Het nieuwe lood"

22

METSELWERK

22.84

VOCHTKERINGEN

22.84.30-a

KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK, KUNSTSTOFFOLIE
0. KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK
Bevestiging: #\de vochtkeringsstrook omvouwen en in het binnenspouwblad fixeren met een voegklem. \de
vochtkeringsstrook tegen het binnenspouwblad fixeren met een knelstrip.
Vochtkeringsstroken in spouwmuren moeten tegen het binnenspouwblad minimaal 250 mm hoog worden
opgezet, gemeten ten opzichte van de voeg in het buitenspouwblad waar de vochtkeringsstrook wordt
ingeleid.
In het spouwgedeelte moet de vochtkeringsstrook worden ondersteund.
Overlap (mm): minimaal 60.
Overlappen aan elkaar verbinden d.m.v. föhnen (400 gr. C) of lijmen.
#\Waar nodig (waar veel wind wordt verwacht) de vochtkeringsstrook fixeren met lijm.
#\Ter plaatsen van aansluitingen met dakpannen de vochtkeringsstroken aankloppen.
In het zicht blijvende vochtkeringsstroken moeten recht zijn afgesneden.
Na applicatie de beschermfolie verwijderen.
1. KUNSTSTOFFOLIE
Distributeur: VisscherHolland bouw (www.visscherholland-bouw.nl/).
Type: Leadax "Het nieuwe lood" vochtkeringsstrook (aluminium strekmetaal, aan beide zijden voorzien van
gemodificeerd polyvinylbutyral met verwijderbare beschermingsfolie).
Kleur: #\loodgrijs. \zwart. \dakpan-rood.
Breedte (mm): #\150. \200. \250. \330. \400. \500. \600. \1000.
Toebehoren:
- #\Leadax voegklemmen; \knelstrip;
- #\lijm: Leadax Sealant;
- #\Leadax schaar;
- #\Leadax roller;
- #\Leadax klopper;
- #\ondersteuning in spouw: .....
Vochtkeringsstroken leveren met KIWA kwaliteitsverklaring.
BUITENWAND, SPOUWMUUR
De kunststof vochtkeringsstroken (loodvervanger) in spouwmuur t.p.v. aansluiting met #\platte dak.
\dakpannen hellend dak. \balkons. \galerijvloeren. \luifel. \......
SCHOORSTEEN
De kunststof vochtkeringsstroken (loodvervanger) in spouwmuur schoorsteen #\aan onderzijde t.p.v.
aansluiting met dakpannen (voetlood). \aan bovenzijde t.p.v. aansluiting met dakpannen (zaling). \aan
zijkanten t.p.v. aansluiting met dakpannen (loketten). \.....
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RUWBOUWTIMMERWERK

24.82

VOCHTKERINGEN

24.82.30-a

KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK
0. KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK
Bevestiging: #\fixeren aan ondergrond met een knelstrip. \asfaltnagels. \.....
Overlap (mm): minimaal 60.
Overlappen aan elkaar verbinden d.m.v. föhnen (400 gr. C) of lijmen.
#\Waar nodig (waar veel wind wordt verwacht) de vochtkeringsstrook fixeren met lijm.
#\Ter plaatsen van aansluitingen met dakpannen de vochtkeringsstroken aankloppen.
In het zicht blijvende vochtkeringsstroken moeten recht zijn afgesneden.
Na applicatie de beschermfolie verwijderen.
4. KUNSTSTOFFOLIE
Distributeur: VisscherHolland bouw (www.visscherholland-bouw.nl/).
Type: Leadax "Het nieuwe lood" vochtkeringsstrook (aluminium strekmetaal, aan beide zijden voorzien van
gemodificeerd polyvinylbutyral met verwijderbare beschermingsfolie).
Kleur: #\loodgrijs. \zwart. \dakpan-rood.
Breedte (mm): #\150. \200. \250. \330. \400. \500. \600. \1000.
Toebehoren:
- #\asfaltnagels; \knelstrip;
- #\lijm: Leadax Sealant;
- #\Leadax schaar;
- #\Leadax roller;
- #\Leadax klopper.
Vochtkeringsstroken leveren met KIWA kwaliteitsverklaring.
BUITENWAND
De kunststof vochtkeringsstroken (loodvervanger) in hsb-wanden t.p.v. aansluiting met #\maaiveld. \platte
dak. \dakpannen hellend dak. \balkons. \galerijvloeren. \luifel. \......
SECUNDAIRE WAND, BUITEN
De kunststof vochtkeringsstroken (loodvervanger) #\in zijwangen dakkapel t.p.v. aansluiting met dakpannen
hellend dak. \onder dakkapelkozijn t.p.v. aansluiting met hellend dak.
HELLEND DAK
De kunststof vochtkeringsstroken (loodvervanger) in kilgoten.
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DAKBEDEKKINGEN

33.88

OP TE NEMEN ONDERDELEN, DAKBEDEKKINGEN

33.88.30-a

KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK, KUNSTSTOFFOLIE
0. KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK
Bevestiging: #\fixeren aan ondergrond met een knelstrip. \asfaltnagels. \.....
Overlap (mm): minimaal 60.
Overlappen aan elkaar verbinden d.m.v. föhnen (400 gr. C) of lijmen.
#\Waar nodig (waar veel wind wordt verwacht) de vochtkeringsstrook fixeren met lijm.
#\Ter plaatsen van aansluitingen met dakpannen de vochtkeringsstroken aankloppen.
In het zicht blijvende vochtkeringsstroken moeten recht zijn afgesneden.
Na applicatie de beschermfolie verwijderen.
1. KUNSTSTOFFOLIE
Distributeur: VisscherHolland bouw (www.visscherholland-bouw.nl/).
Type: Leadax "Het nieuwe lood" vochtkeringsstrook (aluminium strekmetaal, aan beide zijden voorzien van
gemodificeerd polyvinylbutyral met verwijderbare beschermingsfolie).
Kleur: #\loodgrijs. \zwart. \dakpan-rood.
Breedte (mm): #\150. \200. \250. \330. \400. \500. \600. \1000.
Toebehoren:
- #\asfaltnagels; \knelstrip;
- #\lijm: Leadax Sealant;
- #\Leadax schaar;
- #\Leadax roller;
- #\Leadax klopper.
Vochtkeringsstroken leveren met KIWA kwaliteitsverklaring.
HELLEND DAK
De kunststof vochtkeringsstroken (loodvervanger) #\in kilgoten. \op de nok van het (pannen)dak (noklood).
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