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OWONIT®

Vezelcementplaten 
met veiligheidsstrips, 
asbestvrij

10
jaar

garantie



Standaardproductie*

Lengte / breedte ca. Gewicht/plaat St./Palet

1220 x 1100 18,10 50

1530 x 1100 22,70 50

1830 x 1100 27,15 50

2130 x 1100 31,60 50

2440 x 1100 36,20 50

Kleuren: naturelgrijs, antracietgrijs
*andere kleuren op aanvraag

Technische gegevens

Golfafstand 177 mm

Plaatbreedte 1093 mm

Golfhoogte 51 mm

Nuttige breedte 1052 mm

Plaatdikte 6,5 mm

Breuklast 4250 N/1 m

Gewicht 13,5 kg/m2

Bewerking en plaatsing

Het bewerken van golfplaten en hulpstukken dient met aange-
paste apparatuur en de nodige vakbekwaamheid te gebeuren. 
De plaatsing van de golfplaten dient te gebeuren volgens de 
officieel van kracht zijnde normen en de regels der kunst. Dit 
houdt onder meer in:

• een zijdelingse overlap van een halve golf
• langse overlapping van 14 of 20 cm in functie van dakhelling 

en insijpelrisico
• gaten boren met een diameter min. 3 mm groter dan de dia-

meter van de schroefbout. 

Verhandeling en Stockering

De paletten per 50 stuks golfplaten dienen droog te worden 
gestockeerd, beschermd tegen vocht en sterke bezonning.

OWONIT® Vezelcementplaten met veiligheidsstrips, asbestvrij

toleranties volgens EN 494

veiligheidsstrips

1093

7 à 15

Golfplaat met veiligheidstrips (zie fig 1.)

Op ongeveer halve dikte wordt tussen 2 laminaties en in elke golf 
een polypropyleen strip ingebracht. Zij zorgen 
ervoor dat in geval van schokbelasting, de plaat nog aan elkaar 
hangt zodat het risico op doorzakken sterk wordt gereduceerd. 
Dit neemt niet weg dat de offi ciële veiligheidsvoorschriften dienen 
nageleefd te worden. Men mag niet op het dak lopen zonder 
loopplanken of ladders.

Zowel in de agrarische als in de industriële sector worden 
golfplaten reeds tientallen jaren met succes toegepast als 
dakbedekking voor hellende daken en als gevelbekleding. 
Hun voordelig vochtabsorberend vermogen speelt hierbij een 
doorslaggevende rol.

fig 1.

Aan deze brochure kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Druk-en zetfouten 
voorbehouden. Opgegeven gegevens dienen als richtwaarden, waaraan eveneens geen rechten kunnen 

worden ontleend. De genoemde gegevens zijn gebaseerd op opgave van fabrikanten. Technische 
veranderingen voorbehouden (Februari 2017).

Het drukken van deze folder mag enkel met de uitdrukkelijke toestemming van thyssenKrupp Plastics 



thyssenkrupp Plastics Nederland 
Divisie van thyssenkrupp Materials Nederland BV 
Borchwerf 10, 4704 RG Roosendaaal 
Postbus 1575, 4700 BN Roosendaal 

T: +31 (0)165-585620 
T:+31(0) 165-562900 

Info.plastics.mx.nl@thyssenkrupp.com 
www.thyssenkrupp-plastics.nl 

engineering. tomorrow. together. 




