ÉÉNLAAGS. ZEKER. ZONDER BRANDER.
EEN INNOVATIE VAN KEBU.

Gewoonweg geniaal: Het “easyklett”-Principe
Klittenband is iedereen bekend en heeft zich in vele toepassingen
bewezen. Nieuw is het toepassen van haak - lus verbindingen bij het
aanbrengen van gemodificeerde bitumen dakbanen.
Het principe is zeer eenvoudig: Voorzien van kleine haakjes worden klittenband stroken parallel op het dakvlak uitgerold en mechanisch bevestigd aan de onderconstructie. Deze stroken worden tijdelijk afgedekt
met een afdekstrook. Dan wordt de met de dakbaan voorzien van een
speciaal vlies ten behoeve van de haak- lus verbinding easyklett

®

haaks op de klittenband stroken uitgerold en na het verwijderen van de
tijdelijke afdekstrook aangedrukt. De langs- en kopse naden worden
eenvoudig met een hete lucht apparaat waterdicht gelast.
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Het easyklett -Systeem van dichtbij bekeken.
®

Ideale Toepassingen:
✔ Vliegveld
✔ Opslag-/ Produktiehallen
✔ Chemische Industrie
✔ Hotels
✔ Hout verwerkende Bedrijven
✔ Medische zorg centra

GoeDe reDenen Voor toePassinG Van easyklett
Verwerken
zonDer VlaM.
Het beste argument om easyklett toe te passen is het verwerken
®

zonder open vuur, zoals men gewend is met de huidige veel voorkomende bitumen dakbanen. Vanwege het werken zonder vlam is het gevaar
van brand uitgesloten.
Vooral bij kritische detailleringen waar conform NEN 6065 open vuur
niet is toegestaan is easyklett een oplossing. Maar ook bijvoor®

beeld in de Chemische- of Automobielindustrie is de totale brandvrije
verwerking een goede oplossing. Het speciale ondervlies in combinatie
met hoogwaardige polymeerbitumen zorgt voor een hoge verwerkingss-

Zekere naadverbinding door gebruik van hete lucht automaat.

nelheid en een zekere homogene naadverbinding.
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Klittenband

snellere
VerwerkinG
Het verwerken van traditionele bitumen dakbedekkingsystemen met de
brander en de benodigde aandacht bij overlap en detailleringen neemt
veel tijd in beslag en risico met zich mee. Tijd die met easyklett

®

door vereenvoudiging van het verwerkingsproces en door het uitsluiten
van brandgevaar en bijbehorende veiligheidsvoorzieningen bespaart wordt.
Ook het meer ﬂexibel mechanisch bevestigen van het klittenband

Verwerkt dakvlak in m2

Besparing tot 30% verwerkingstijd!
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ten opzichte van het afhankelijk zijn van de overlap van de dakbaan
versneld de verwerkingstijd.
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Bitumen dakbaan easyklett

®

Mechanische bevestiging

zUiniGer GeBrUik
Van Materiaal

oVeriGe
onDerDelen

Bij het verwerken van het easyklett -systeem is de verwerker wat

Het easyklett -systeem is uitstekend geschikt om nieuwe bouwde-

betreft het verwerken van de dakbaan minder afhankelijk van de onder-

len zoals luchtbehandelingsystemen of lichtkoepels probleemloos in te

constructie. Anders dan bij de traditionele verwerking van éénlaagse

werken. De ontmantelbare haak-lus verbinding laat het waterdichte in-

dakbedekking is men niet afhankelijk van mechanisch bevestigen in

werken volgens het standaard bitumen detailleren toe. Dat is wederom

de overlap. Men kan efficiënter het aantal mechanische bevestigingen

een pluspunt voor een doordacht en zeker waterdichtingssysteem.

®

®

toepassen conform de stormvastheidsberekening en is niet meer afhankelijk van de baanbreedte. Het resultaat is dat er nooit stormbanen

En: de optie om een waterdichte aansluiting te maken met een traditi-

van toepassing zijn er is daardoor ook minder snijverlies en arbeid.

onele bitumen dakbaan blijft dankzij de hoogwaardige gemodificeerde

Doordat er niet bevestigd wordt in de overlap is deze smaller en daar-

bitumen dakbedekking gedurende de levensduur van tientallen jaren

door ook minder materiaalverlies. Omdat het klittenband ﬂexibel aan te

altijd mogelijk.

brengen is op de ondergrond kan er ook een enorme besparing op het
aantal bevestigingen zijn doordat aanvullende werkbevestigingen voor
de toe te passen isolatie veel minder zullen zijn.
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eenVoUDiGe installatie:
De staPPen

klittenBanD
Uitrollen

1

Klittenband uitrollen en conform de windbelastingsberekening
parallel naast elkaar leggen. De maximale afstand tussen het
klittenband mag 1,20 m zijn.
Klittenband haaks op de cannelures van een stalen
damwandprofiel plaatsen.

2
klittenBanD
BeVestiGen
De drukverdeelplaten met een maximale breedte van 5 cm dienen
centraal op het klittenband geplaatst te worden. Afstand tussen de
bevestigers is afhankelijk van de schroefbare ondergrond, tussenafstand conform de windbelastingsberekening.

Für weitere Hinweise fordern Sie bitte die separate Verlegeanleitung an.

Für weitere Hinweise fordern Sie bitte die separate Verlegeanleitung an.
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3

aFDekstroken
Plaatsen
Voorafgaande het uitrollen van de easyklett -dakbanen het klitten®

band afdekken met metalen of kunststof afdekstroken.
Dit voorkomt het voortijdig aanhechten van de haak-lusverbinden en
geeft de mogelijkheid easyklett -dakbanen correct uit te lijnen.
®

4
easyklett -DakBanen
®

Uitrollen
Uitrollen van de easyklett -dakbanen haaks op het klitten®

band. Dankzij de afdekstroken zal het richten en corrigeren van de
easyklett -dakbanen probleemloos zijn. Ontbreekt de afdekstrook
®

dan kan een correctie alleen worden gemaakt tussen het klittenband.
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eenVoUDiGe installatie:
De staPPen
5

VerwiJDeren
aFDekstroken
Na het uitrollen en richten van de easyklett -dakbanen de
®

afdekstroken verwijderen. Om de haak-lus verbinding te optimaliseren
deze aandrukken door ter plaatse van al het klittenband er overheen
te lopen of aan te drukken met behulp van een aandrukrol.
Na het aandrukken is het niet meer mogelijk de easyklett ®

dakbanen te corrigeren en is de dakbedekking stormvast.
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Hoek Van
onDerliGGenDe Baan
aFsniJDen
Voordat de naadverbindingen met een hete lucht automaat waterdicht
worden gelast dient een hoek van de onderliggende baan onder een
hoek van 45° te worden afgesneden.

Für weitere Hinweise fordern Sie bitte die separate Verlegeanleitung an.

Für weitere Hinweise fordern Sie bitte die separate Verlegeanleitung an.
6

easyklett.de

koPse oVerlaP
waterDicHt slUiten
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De kopse overlap thermisch lassen met hete lucht met een
handautomaat. Overlap aandrukken met een siliconen roller.
Hetzelfde geldt voor het inwerken van diverse overige aansluitingen
en randafwerkingen.
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lanGs oVerlaP
waterDicHt slUiten
De langs overlap thermisch lassen met een hete lucht automaat.
Zodanig dat er een zichtbare egale bitumen rups uit de naadverbinding
vloeit voor een homogene verbinding.

9

Noch übersetzen lassen:

Herstellen Von
an- UnD aBscHlÜssen
9A

wanDanscHlUss
1

Dämmstoffkeil

2

Zuschnitt Orig. kebu Kebuself-SK 3

3

Bitumenbahn easyklett

4

Zuschnitt easyklett

5

Wandanschlussproﬁl

5

4

®

®
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attika-aBscHlUss
1

Dämmstoffkeil

2

Zuschnitt Orig. kebu Kebuself-SK 3

3

Bitumenbahn easyklett

4

Zuschnitt easyklett

5

Zwischenﬁxierung

5

4
3
2
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®

®

Verwerkingstechniek
Bij aansluitdetailleringen worden de
easyklett -dakbanen met de hete lucht
®

handautomaat thermisch gelast.
Vooral hier is het voordeel van werken zonder
open vuur duidelijk en voldoet de verwerking
altijd aan NEN 6065.

Een zekere homogene naadverbinding door optische controle van een uittredende bitumen rups.

easyklett overzicht
easyklett

®

is een éénlaags waterdichtingsysteem en bestaat uit

hoogwaardige speciale Polymeer bitumen dakbaan. De onderzijde is
voorzien van een speciaal vlies ten behoeve van een haak-lus verbinding
met onderliggend klittenband met talrijke haakjes.
Het klittenband word met gecertificeerde drukverdeelplaten en dakschroeven mechanisch bevestigd aan de ondergrond.
Na het uitrollen van de easyklett -dakbanen worden deze door het
®

aandrukken gefixeerd aan het klittenband. Alle naadverbindingen worden
door hetelucht homogeen waterdicht gelast.
Breedte klittenband:

125 mm

Rollengte klittenband:

50 m

Type hechtlaag:
Oppervlakte boven/onder:
Drager:
Breedte dakbaan:
Lengte dakbaan:
Dikte dakbaan:
Koude-buig meting:
Hittebestendigheid:
Treksterkte:
Uitzetting bij treksterkte:
Treksterkte naadverbinding:
Brandgedrag van buiten:

hoogwaardige gemodificeerde 		
polymeer bitumen
Leislag/Speciaal vlies
Polyester combi inlage
1,0 m
7,5 m
≥ 5,0 mm
≤ -30° C
≥ 110° C
≥ 1100 N/50 mm
≥ 20 %
≥ 800 N/ 50 mm
Broof (t1)

Ecologisch ontwerp
easyklett

®

is eenvoudig ontmantelbaar en maakt het mogelijk

materialen te scheiden en te hergebruiken volgens de cradle tot cradle
principe. Het gebruik van hete lucht minimaliseert de uitstoot van CO2.
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✔ Zonder Vlam
✔ Snellere Verwerking
✔ Eenvoudige Verwerking
✔ Minder zware arbeid

Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co. KG
TÜV
Korrosionsschutz und Abdichtung seit 1933
Ostring 9 · 45701 Herten · Tel. +49 209 9615-0 · www.kebu.de
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✔ Aanzienlijke kostenbesparing

