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Voordelen Enkeltrim®

• Daktrim en dakbedekking kunnen onafhan-
kelijk van elkaar uitzetten en krimpen (dus 
geen scheurende afwerkstroken!)

• Monteren als de dakbedekking gereed is, dit 
maakt eenvoudige, snelle montage mogelijk.

• Koppelstukje met ingebouwde afstandhouder. 
• De 50 mm klik-koppeling, gevoerd met 

neopreen-rubber, zorgt voor de afdichting van 
de dilatiatievoeg van 3 mm. 
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Duurzaam dakrandsysteem
Het detail van de dakrandafwerking van het 
platte dak is één van de belangrijkste! 

Aan het dakrandsysteem moeten de 
hoogste eisen worden gesteld, zeker 
in een tijd waarin duurzaam bouwen
en beperken van onderhoud 
zo hoog in het vaandel staat! 

Bevestiging: RVS schroef 
met neopreen ring

Geschikt voor KUNSTSTOF-
RUBBER- of BITUMEN-
dakbedekking

Bestelnummers
540 = afdekhoogte 40 mm
560 = afdekhoogte 60 mm
580 = afdekhoogte 80 mm

545 = kraal 60 mm (afdekhoogte ± 40 mm)
565 = kraal 80 mm (afdekhoogte ± 60 mm)

Hoekstukken
• in- en uitwendige hoekstukken, 

standaard 900,
• 500 x 500 mm. Afwijkende maten op 

bestelling.

Rondgewalst (niet mogelijk met 
Enkeltrim “kraal”)
• rondgewalst voor ronde gevels of 

gevels met een ronding. 
• rondgewalst voor gekromde daken.
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Enkeltrim® Enkeltrim® - Kraal

• Enkeltrim®: Daktrim en dakbedekking kunnen onafhankelijk van elkaar krimpen en uitzetten: 
daktrim en dakbedekking zijn thermisch gescheiden.

• Duurzaam, recyclebaar, eenvoudige montage, geen onderhoudskosten.
• Voor toepassing op KUNSTSTOF-, RUBBER- én BITUMEN- dakbedekkingssystemen.

klik-koppeling 50 mm
met neopreen-rubber 
voering

flexibele
afdichting

Juist principe: Enkeltrim®

2e afwerkstrook

rubberkit

Fout principe: ingeplakte daktrim

1e afwerkstrook
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Dakrandafwerking met klik-koppeling en kunststof afstandhouder


