
STERK     VEELZIJDIG     LICHT     RECYCLEBAAR



804 Pewter Grey

706 Plum

801 Stone Black

709 Brick Red

712 Chestnut Brown

+Voorwaarden van toepassing, zie het Garantiedocument a.u.b. – beschikbaar op de website of op verzoek

l  Licht gewicht – zo licht als 12 kg per m².

l  Zier er uit als echte leien - combineert de 
schoonheid van leien met moderne technologie.

l  Gemakkelijk te installeren met nagel- en 
blootstellingsmarkeringen en horizontale 
afstandhouders. Gemakkelijk gesneden met een 
zaag met fijne tanden of een scherp breekmes.

l  Breekt niet – TapcoSlate barst, scheurt of breekt 
niet als hij valt of als er op gelopen wordt.

Het hoogtepunt van een 
mooi huis 
Een leien dak is al eeuwen geliefd om zijn duurzaamheid 
en schoonheid. TapcoSlate accentueert met zijn authentiek 
oppervlak en randen het mooie karakter van leien en 
verbetert tegelijkertijd de dakprestatie door middel van 
het innovatieve ontwerp. In tegenstelling tot natuurleien 
zal TapcoSlate niet breken of delamineren. 

TapcoSlate geeft u de mogelijkheid om zowel historische 
elegantie als een buitengewone hedendaagse stijl uit te 
stralen. Onze dakleien worden gemaakt met mallen die 
gemaakt zijn van echte leisteen om de authentieke bultjes, 
reliëf en rondingen weer te geven. Het integraal gekleurde 
ontwerp en de UV-stabilisatie garanderen een “blijvende” 
rijkheid voor traditionele kleuren zoals Pewter Grey  en 
Plum, heftige tinten zoals Brick Red en unieke selecties 
zoals Chestnut Brown en Grey/Black gemengde leien.   

GARANTIE
40 JAAR
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*Er kunnen andere productfoto’s bekeken worden op onze website: nl.tapcoroofingproducts.com/photo-gallery
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l  Licht gewicht – zo licht als 12 kg per m².

l  Zier er uit als echte leien - combineert de 
schoonheid van leien met moderne technologie.

l  Gemakkelijk te installeren met nagel- en 
blootstellingsmarkeringen en horizontale 
afstandhouders. Gemakkelijk gesneden met een 
zaag met fijne tanden of een scherp breekmes.

l  Breekt niet – TapcoSlate barst, scheurt of breekt 
niet als hij valt of als er op gelopen wordt.

l  Kan gebruikt worden op lage dakschuintes tot 14 graden 
(zie onze installatiegids voor details).

l  Willekeurige randen en patronen met overal constante kleur.
l  Ingebouwde kromming voor betere pasvorm.
l Geen sorteren, knippen of boren nodig.
l 40 jaar garantie+.
l  Volledig getest volgens de BBA-standaarden, inclusief 

vuurrating, door de wind gedreven sneeuw en regen en 
waterabsorptie.



Technische 
informatie
• CONSTRUCTIE: vervaardigd van een recyclebare 

mengeling van kalksteen en polypropyleen.

• FORMAAT (LEI): 17,5" x 11,6" (445mm x 295mm).

• GEWICHT (LEI): Nominaal 0,7 kg.

• FORMAAT (NOKLEI): 5,9" x 17,5" (150mm x 
445mm).

• GEWICHT (NOKLEI): Nominaal 0,7 kg.

• NOK: 5,5 per lineaire meter.

• HOEKKEPER: 5,5 tot 6,5 per lineaire meter 
(naargelang de helling).

• VERPAKKING: Pallet: 1600 leien (1,04 ton).

• Bundel: 25 leien (16,25kg).

• GROOTTE VAN DE PANLAT: Behandelde 
panlatten van 2" (50mm) op 1" (25mm)
(minimum).

• MAXIMALE SCHUINTE: 90°.

• VASTHECHTING: Gegalvaniseerde stalen 
nagels met een grote kop van 1,2" (30mm) 
op 0,1" (2,5mm) (door middel van een hamer 
of nagelpistool). Er mogen ook aluminium 
of koperen nagels gebruikt worden, maar ze 
kunnen ombuigen als ze door de leien geslagen 
worden. Er zijn langere nagels van 3" (76mm) 
nodig voor het vasthechten van de nok- en 
hoekkeperleien.

• ZAGEN: Handzaag met fijne tanden, figuurzaag, 
cirkelzaag of scherp breekmes.

• OPSLAG/TEMPERATUUR: TapcoSlates moeten 
24 uur voor het gebruik op een temperatuur 
van minstens 7°C gebracht worden. TapcoSlate 
kan geïnstalleerd worden bij temperaturen zo 
laag als 0°C maar moeten in dat geval manueel 
vastgemaakt worden, Tapco beveelt aan dat 
de vasthechting met een pneumatisch pistool 
gebeurt bij een temperatuur boven 7°C.

Schuinte, dikte en dekking
DAKSCHUINTE DIKTE LEIEN PER M2

14* tot 22,5 graden (volledig beplaat) 6" (152mm) 22

6" (152mm) 22

25 tot 27,5 graden (volledig beplaat of dakvilt en pannenlatten) 6.5" (165mm) 20

27,5 tot 30 graden (volledig beplaat of dakvilt en pannenlatten) 7" (178mm) 19

*De minimale aanbevolen schuinte en overlap kunnen beïnvloed worden door speciale omstandigheden. Neem a.ub. contact op met onze technische afdeling. 
Opmerking: er moet ook advies gehaald worden bij onze technische afdeling bij de installatie op hoge gebouwen en/of in buitengewone winderige gebieden.

Ratings en 
Certificatie
• VUURRATING: BS476 Part 3, Beplaat dak SAA, 

Dak met pannenlatten SAC.

• HAGELRATING: Klasse IV.

• DOOR DE WIND GEDREVEN REGEN/
WINDBELASTING: Miami Dade TAS-100 (door 
de wind gedreven regen van 110mph/177 
km/u) Geen waterinsijpeling door mantel. Geen 
leien gebroken, gebarsten of opgetild.

• ICC: ESR-2745.

• TEXAS DEPARTMENT OF INSURANCE:  
#RC-155.

• FLORIDA BUILDING CODE: PDM 7479.

• VERSNELDE BLOOTSTELLING AAN 
ULTRAVIOLET LICHT: de lei vertoonde 
helemaal geen verbleking en er waren geen 
sporen van barsten of scheuren.

• VORST/DAUWCYCLUS: geen tekens van 
schade of barsten na 300 cycli.

• WATERABSORPTIE: geen merkbare 
gewichtstoename.

• WATERDOORDRINGING: de lei blijkt 
ondoordringbaar te zijn.

• TEMPERATUURCYCLUS: geen tekens van 
barsten, krommen, vervorming of zichtbare 
uitzetting.

• GARANTIE: 40 jaar+.

BBAAPPROVAL
INSPECTION
TESTING
CERTIFICATION

CERTIFICATE No 08/4603

Voor meer details over de certificatie van de British Board of Agrement 
(BBA), ga naar: http://www.bbacerts.co.uk/

7.5" (191mm) 18

+Voorwaarden van toepassing, zie het Garantiedocument a.u.b. - beschikbaar op de website of op verzoek

22,5 tot 25 graden (volledig beplaat of dakvilt en pannenlatten)

meer dan 30 graden (volledig beplaat of dakvilt en pannenlatten)



Een rijk palet
TapcoSlate biedt een breed gamma aan rijke kleuren gaande van klassieke tinten tot nieuwe, 
levendige ideeën. De veelzijdigheid van TapcoSlate biedt de keuze van één enkele kleur voor een 
verzadigende rijkheid, een gemengde kleur voor een adembenemende dimensie of een met de hand 
samengestelde mix van gekleurde leien om uw huis op uw eigen persoonlijke manier mooi te maken.

Opgelet: alternatieve kleuren, mengelingen en combinaties moeten speciaal besteld worden en zijn 
onderworpen aan een 20-bundel (500 leien) minimumordehoeveelheid. Neem contact op met ons 
voor informatie over de beschikbaarheid/levertermijnen van alle kleuren. De feitelijke kleuren kunnen 
afwijken van de geïllustreerde weergave, er zijn stalen beschikbaar op verzoek.
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Alternatieve kleuren voor leien

Mixes

Met een ongewone, dynamische stijl worden de TapcoSlate 
Mixes gekenmerkt door een variëteit aan mooi uitgebalanceerde 
kleuren om elk dak om te toveren in een kunstwerk.

Traditionele kleuren voor leien

Opgelet: De traditionele kleuren zijn op voorraad in onze 
opslagplaats.  De feitelijke kleuren kunnen afwijken van de 
gedrukte weergave, er zijn stalen beschikbaar op verzoek.

Met een ongewone, dynamische stijl worden de TapcoSlate 
Mixes gekenmerkt door een variëteit aan mooi uitgebalanceerde 
kleuren om elk dak om te toveren in een kunstwerk.

801 Stone Black 804 Pewter Grey 706 Plum

803 Mist Grey 806 Brandywine 809 Red Rock

712 Chestnut Brown

814 Olive 815 Sage Green

CR-730 Evergreen CR-732 Granite CR-733 Graphite

CR-792 Wintergreen791 Brunswick

788 Nottingham 789 Concord

718 Grey/Black Blend

CR-731 Ash Grey

709 Brick Red

790 Coachman



751 Cedar Brown getoond

752 New Cedar getoond

Tapco® Dakbedekkingsaccessoires voor leien & houten leien

De kwalitatieve afwerking van TapcoShake zorgt voor 
delicate kleurvariaties met een authenticiteit die 
harmonieus en natuurlijk lijkt voor het oog.

Leien gevelpan

Slate Dry Verge System 
ontworpen voor het gebruik 
met de meeste natuurlijke 
en kunstmatige leien tot een 
maximumdikte van 19/32" 
(6mm).

Leien ventilatie-adapter

Om de ronde ventilatiebuis aan te passen zodat ze  
past op de vierkantige aansluiting van de leien nokkap.

Leien kaprooster

Geschikt voor alle 
dakschuintes Adapter 
beschikbaar voor de 
verbinding met buizen, 
gebogen profiel voor 
een nauwere aansluiting, 
esthetisch mooi, 
gemakkelijke installatie 
(geen klemmen), stevig 
(breekt niet), bestendig 
tegen drijfregen, 
luchtstroom van 10k.

Het hoogtepunt van innovatie
TapcoShake heeft mooi verwezenlijkt wat ooit onmogelijk 
was: de creatie van een kunstmatige houten daklei die 
iedereen bekoort en geen onderhoud vergt. Er is geen sprake 
van het beruchte rotten, barsten, splijten of de chemische 
behandeling die natuurlijke ceder vaak regelmatig vereist. 
Daarentegen is het dak uiterst duurzaam en het brandgevaar 
wordt geminimaliseerd met onze brandweerstand Klasse 
A*, wat vooral vermelding verdient voor gemeenten die 
daken van cederhout verbieden of dakbedekkingen eisen die 
voldoen aan Klasse A.
De kwalitatieve afwerking van TapcoShake zorgt voor 
delicate kleurvariaties met een authenticiteit die harmonieus 
en natuurlijk lijkt voor het oog. De sublieme, gelijkmatige 
kleur van onze houten leien wordt in de fabriek gesorteerd 
samen met de juiste proporties van onze leibreedtes van 10" 
(254mm), 7,5" (190mm) en 5" (127mm) om u het perfecte dak 
van houten leien te geven. 
*De Amerikaanse brandcode “US Class A” betekent dat het product getest is door de HPVA 
(Hardwood Plywood and Veneer Association) volgens de richtlijnen van de ASTM E84-
tunneltest en dat het een vlamverspreidingsindex van Klasse A heeft gekregen met een 
score van 25 of minder en een rookontwikkelingsindex van 50 of minder.

Leien hoekkeper- en  
nokpannen

Universele montage.  
De hoekkeper- en  
nokleien van  
TapcoSlate hebben  
een zeker mate van flexibiliteit bij de 
vasthechting.



751 Cedar Brown getoond

Tapco® Dakbedekkingsaccessoires voor leien & houten leien

De kwalitatieve afwerking van TapcoShake zorgt voor 
delicate kleurvariaties met een authenticiteit die 
harmonieus en natuurlijk lijkt voor het oog.

Houten hoekkeper- 
en nokpannen

Leien gevelpan

Slate Dry Verge System 
ontworpen voor het gebruik 
met de meeste natuurlijke 
en kunstmatige leien tot een 
maximumdikte van 19/32" 
(6mm).

Ventilatie-lei

RidgeMaster® Plus biedt een 
integrale nokventilatie, mechanisch 
vastgehecht in combinatie met de 
Tapco- nok- en hoekkeperleien.

Slate CapMaster®

Beschermt en maakt 
tegelijkertijd mooi, 
terwijl het lekken uit de 
ventilatieschoorsteen  
help te verhinderen.

Leien sneeuwvangers

Sneeuwvangers voorkomen het gevaarlijk naar beneden glijden 
van sneeuw en ijs door ze op het dak te houden waardoor ze 
kunnen smelten en in kleine stukjes naar beneden kunnen vallen.

Opgelet: TapcoShake is alleen beschikbaar op speciale 
bestelling. Neem contact op met ons voor informatie over 
de beschikbaarheid/leveringstermijnen van alle kleuren. 
De feitelijke kleuren kunnen afwijken van de geïllustreerde 
weergave, er zijn stalen beschikbaar op verzoek.

750 Weathered Gray getoond

752 New Cedar

753 Aged Cedar

751 Cedar Brown

Leien afwerkingen

750 Weathered Gray



Tapco® Roofing Products
Unit 32, Tokenspire Business Park,
Hull Road, Woodmansey, Beverley,

East Yorkshire, HU17 0TB,
Verenigd Koninkrijk

Tel: +44 (0)1482 880478
Fax: +44 (0)1482 880678

international@tapcoint.com
nl.tapcoroofingproducts.com

BBAAPPROVAL
INSPECTION
TESTING
CERTIFICATION

CERTIFICATE No 08/4603

Item: TRP01-10-2015©2015  Headwaters. Alle rechten voorbehouden.


