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– Productinformatie –

Geen speciale werktuigen nodig 
• Manueel vastgehecht (vastgehamerd) of vastgehecht met een pneumatisch nagelpistool.

• Scherp breekmes of een gewone cirkelzaag.

• Meetlint, koevoet, tinschaar.

• Krijtlijn met blauw krijt (gebruik geen rood krijt).

Opslag van het product  

Voor de juiste installatie moeten de leien opgeslagen worden op het originele pallet op een effen oppervlak. Het is belangrijk 
dat het product juist wordt opgeslagen op de bouwplaats. De leien zijn gekromd om te verzekeren dat er een maximale druk 
overgedragen wordt naar de bovenste rand van de lei tijdens de installatie. Paletten niet op elkaar zetten.

Voorwaarden: voer de werken uit wanneer het goed weer is of wanneer er goed weer voorspeld 
wordt. De werken moeten uitgevoerd worden op een veilige en professionele manier en wanneer 
de weersomstandigheden zich binnen de door Tapco Slate-dakbedekkingsproducten gezette 
limieten bevinden.

Opslag: Tapco Slates mogen niet op zulke manier opgeslagen worden op daken dat ze het dak 
overbelasten en/of het dak en de draagstructuur beschadigen.

Installatie bij koud weer: Tapco Slates moeten bewaard worden in de originele verpakking in 
een opslagruimte waar de temperatuur minstens 7°C bedraagt. Gebruik beschermende bedekking op alle paletten wanneer ze 
tijdelijk opgeslagen worden op de bouwplaats. Tapco Slates moeten 24 uur voor het gebruik op een temperatuur van minstens 
7°C gebracht worden. Tapco Slate kan geïnstalleerd worden bij temperaturen zo laag als 0°C maar moeten in dat geval manueel 
vastgehecht worden, het gebruik van een pneumatisch pistool onder 7°C zal resulteren in barstjes en webvormige scheurtjes 
rond het vasthechtingspunt. Volg zeker de installatievoorschriften van de fabrikant voor alle onderlagen en dakmembranen en 
alle andere applicaties. Volg alle eventuele plaatselijke bouwreglementen. Waarschuwing: de leien kunnen onder bepaalde 
omstandigheden glad zijn en de veiligheidsprocedures op de werf moeten afgedwongen worden.

Productbeschrijving

Tapco Slates worden gemaakt van een recyclebare mix van kalksteen en polypropyleen en worden gemaakt met meerdere 
natuurlijke patronen. De lei is in nominaal 17,5" (445mm) hoog en 11,6" (295mm) breed. De noklei is 6" (152mm) op 18" (457mm).

• Waarborg – 40 jaar.

• Gewicht (lei) – Nominaal 0,7 kg.

• Gewicht (noklei) – Nominaal 0,7 kg.

• Nok – 5,5 per lineaire meter.

• Keper – 5,5 tot 6,5 per lineaire meter (afhankelijk van dikte).

• Verpakking – Pallet: 1600 leien (1,04 ton), Bundel: 25 leien (16,25 kg).

• Grootte van de panlatten – behandelde panlatten van (minimum) 2" (38mm) op 1" (25 mm).

• Dikte van het dakpaneel – OSB-platen van 0,7" (18mm).

• Vasthechting – Gegalvaniseerde stalen nagels met een grote kop van 1,2" (30mm) op 0,1" (2,5mm)  (met behulp van 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

• Snijden – handzaag met fijne tanden, figuurzaag, cirkelzaag of scherp breekmes.

• Maximale dakschuinte – 90°.

• Sorteren niet nodig.

Opgelet: De diagrammen in deze gids zijn alleen ter illustratie, de feitelijke afmetingen/plaatsing kunnen afwijken van de
getoonde afmetingen/plaatsing. Neem bij twijfel contact op met onze technische afdeling voor advies: +44 (0)1482 880478.
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Schuinte, dikte en dekking

Afmetingen van
hoekkeper en nok

17,5" (445mm)

5,9" (150mm)

Lengte: 
Hoogte: 
Blootstelling:
Voorgevormde nok: 

17,5" (445mm)
5,9" (150mm)
6" (152mm) tot 7,5" (191mm)
Universeel

DAKSCHUINTE DIKTE LEIEN PER M2

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

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

meer dan 30 graden (volledig beplaat of dakvilt en pannenlatten) 7,5" (191mm) 18

* De minimale aanbevolen schuinte en overlap kunnen beïnvloed worden door speciale omstandigheden. Neem a.u.b. contact op met onze 
technische afdeling.

TapcoSlate
Markeringen

Middenlijn

Mat van
blootstelling

17,5" (445mm) 
Hoogte

11.6" (295mm) width

6"
6,5"
7"
7,5"

6"
6,5"

7"
7,5"

Horizontale
afstandshouders

Gesneden op 12" (305 mm)
voor ¾-Gebruik bij 

Dakranden/Startlaag

Nagelzone

(152mm)
(165mm)
(178mm)
(191mm)

er moet ook advies gehaald worden bij onze technische afdeling bij de installatie op hoge 
gebouwen en/of in buitengewone winderige gebieden.BELANGRIJK:
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Productratings en Certificatie

• Hagelrating – UL2218 Klasse IV.

• Vuurrating – BS476 Part 3, Beplaat dak SAA, Dak met pannenlatten SAC.

• Door de wind gedreven regen/stuwdruk - 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.

• Verhoogde blootstelling aan ultraviolet licht - De lei vertoonde helemaal geen verbleking en er waren geen sporen van 
barsten of scheuren.

• Vorst/dooicyclus – Geen tekens van schade of barsten na 300 cycli.

• Waterabsorptie – Geen opmerkelijke gewichtstoename.

• Waterdoordringbaarheid - De lei blijkt ondoordringbaar te zijn.

• Temperatuurcycli - Geen tekens van barsten, krommen, vervorming of zichtbare uitzetting.

• BBA Product Certification.

Recycling

TapcoSlate is voor 100% recyclebaar, maar omdat het product niet gemarkeerd is met een recyclingsymbool of -logo, moet 
de aannemer contact opnemen met een plaatselijke recycler en meedelen dat het product van "met mineralen gevuld 
polypropyleenplastic" is.

Aanbevelingen bij het vastnagelen

De leien moeten vastgehecht worden met twee (2) gegalvaniseerde/roestvaste stalen of koperen nagels met een kop met een 
minimale diameter van 10mm en een minimale lengte van 30mm. Er worden altijd roestvaste nagels worden aangeraden, vooral 
in kustgebieden.

De lengte van de nagels op de hoekkeper & nok moet minstens 51mm bedragen over de leien en 76mm over de nokkap.

Opmerking: Er moet altijd op gelet worden dat de nagel niet te diep of te ondiep wordt geslagen. Sla de nagel niet te diep. De 
kop van de nagel moet contact maken met de lei binnen het centrum van de hamermarkering.  

Alle leien moeten volgens deze instructies vastgehecht worden met twee nagels. 

Als de leien niet goed vastzitten, kan het daksysteem daaronder lijden en vervalt de garantie van de fabrikant.

Dakbedekkingsmaterialen   

•  Bedekking met triplex van minimum 23/32" (18mm), stevig hout of OSB-platen. 

BBAAPPROVAL
INSPECTION
TESTING
CERTIFICATION

CERTIFICATE No 08/4603

British Board of Agrément (BBA)
De BBA is de belangrijkste autoriteit in het VK die constructieproducten, -systemen en -installateurs 
goedkeurt.

BEOORDEELDE HOOFDPUNTEN:

Sterkte – de producten zijn voldoende sterk om de belasting te weerstaan die gekoppeld is aan 
het leggen van het dak.

Kenmerken met betrekking tot vuur – de producten garanderen een dak dat onbeperkt is vol-
gens de bouwvoorschriften.

Doordringing van vloeibaar water – de producten weerstaan de doordringing van vocht in het 
gebouw.

Duurzaamheid – onder normale gebruiksomstandigheden leveren de producten een duurzame 
dekking met een levensduur van meer dan 20 jaar.
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Dakventilatie

Dakverluchting is nodig voor de langlevendheid van het daksysteem. Een koele zolder 's zomers en een droge zolder 's winters 
helpen schade te voorkomen aan bouwmaterialen, verlagen het energieverbruik en verhinderen ijsdammen. Tijdens de warme 
maanden zal een ongeventileerd daksysteem een hogere oppervlaktetemperatuur hebben waardoor de levensduur ervan daalt.
Tijdens de wintermaanden is verluchting een sleutelfactor om vocht te verwijderen uit de zolder. Warme vochtige lucht in een 
gebouw stijgt tijdens de wintermaanden naar de zolder. Er ontstaan problemen wanneer waterdampen in contact komen met 
koude bouwmaterialen en condenseert. De structurele elementen van de zolder zullen het vocht absorberen en dat kan met de 
tijd leiden tot rottend hout en/of schimmel.      
Bij een evenwichtig ventilatiesysteem tussen de nok en de dakvoet is er 1 vierkante voet (0,09m²) vrije ruimte nodig voor elke 300 
vierkante voet (27,9m²) zoldervloeroppervlakte.
Als deze verhouding niet kan bereikt worden, moet er 1 vierkante voet (0,09m²) ventilatie zijn voor elke 150 vierkante 
voet (13,9m² ) zoldervloeroppervlakte. Dakverluchting is nodig voor de langlevendheid van het daksysteem. TapcoSlate-
dakbedekkingsproducten geeft geen garantie op een ongeventileerd dak en/of onvoldoende geventileerd daksysteem.

– Installatierichtlijnen –
Afstand houden tussen de leien

Er zijn afstandhouders van 0.25" (6mm) voorzien op elke lei om te zorgen voor een consequente afstand tussen de leien. De 
afstandhouders zorgen ervoor dat het dak eventueel kan bewegen en de leien kunnen uitzetten/krimpen (hoewel thermische 
uitzetting in de Europese klimaten heel onwaarschijnlijk is).

Halve leien of gezaagde leien leggen  

Wanneer u begint of eindigt met een gezaagd stuk lei moet de gezaagde kant naar binnen geplaatst worden. De fabriekskant 
moet geplaatst worden in de richting van de buitenrand van het dak. Dit moet zo opdat het dak er goed uitziet aan de rand van 
de gevelwand. 
Het markeerpunt in het midden van de lei kan gebruikt worden als richtpunt bij het zagen van halve leien. Het kan ook gebruikt 
worden als leidmiddel om de rijen recht te houden en te helpen de juiste voeg van 6mm te houden met intermitterende verticale 
krijtlijnen. Installeer GEEN leien kleiner dan 3" (76mm). 

Voorbereiding                                                                                                              

Controleer alle gebieden van het te dekken dakoppervlak.
1. Het oppervlak moet gelijkmatig vlak, effen, stevig, schoon en vrij van onregelmatigheden zijn.
2. Controleer de dakmantel en let erop dat de dakmantelverbindingen ondersteund worden door raamwerk en/of metalen 

klemmen.
3. Verifieer dat het daksubstraat afhelt voor een goede afloop en dat het volledig vastgeankerd zit aan stevig raamwerk. 

Vreemde voorwerpen moeten verwijderd worden van aansluitende gebieden om ervoor te zorgen dat alles goed zit en om 
vochtinsijpeling en ijsdammen te voorkomen. Er moeten de juiste voorzieningen gemaakt worden voor de bedekking met 
metaal en dakpenetraties.

4. Ook al zijn de bedekking met metaal en andere gespecialiseerde bedekkingen misschien niet de verantwoordelijkheid van 
de dakaannemer, moeten deze zaken toch op hun plaats zitten voor de installatie van de dakleien. Werken door andere 
vaklieden waarbij het dak wordt gepenetreerd moeten voltooid zijn.

5. Het is heel belangrijk dat het product gehanteerd en opgeslagen wordt op een vlakke ondergrond. TapcoSlate is gekromd 
om te verzekeren dat er een maximale druk overgedragen wordt naar de bovenste rand van de lei tijdens de installatie. 
Paletten niet op elkaar zetten.

6. Er zijn technische verslagen beschikbaar met betrekking tot specifieke aspecten en/of vereisten omdat ze van toepassing 
zijn op bepaalde applicaties. Raadpleeg de website (www.tapcoslate.com) of neem contact op met TapcoSlate (+44 
(0)1482880478 voor deze informatie.

Leien leggen op een schilddak  

1. De beginpunten mogen aan de linkerkant, rechterkant of het midden van de te installeren zone zitten. Er zitten op elke lei 
afstandslippen van 0.25" (6mm).

2. Een volledige lei kan gesneden worden in ¾ grootte om een dakrand of startlei te creëren voor de startlaag.
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3. Eén manier om te beginnen op een schilddak is eerst het midden te lokaliseren van de te bedekken zone. Plaats aan beide 
uiteinden beginstukken en trek een horizontale lijn van de bovenkanten van de beginstukken tussen die twee punten. Trek 
vervolgens een verticale loodrechte lijn. Dit kan gemakkelijk gedaan worden door punten te markeren op de afdruiprand 
op 0,91m en daarna zal daar waar 1,22m en 1,52m elkaar kruisen een loodrechte lijn gevormd worden. Zolang als de 
verhouding 3:4:5 wordt behouden, zal dit kloppen, bijvoorbeeld, 21:28:35. Er kunnen meer horizontale en verticale lijnen 
getrokken worden om te verzekeren dat de dakleien juist en waterpas zitten tijdens de installatie. Begin door een voetlei aan 
de rechter- en linkerkant van de verticale lijn te plaatsen en behoud een afstand van 6mm en ga zo voort tot beide uiteinden.

4. De rij voetleien moet maximum 50mm over de druiprand komen.

5. Begin met de eerste rij. Bij een volledige lei lijnt u de lokaliseringslijn in het midden van de lei direct uit met de verticale 
blauwe krijtlijn. Ga door tot beide uiteinden en houd een afstand van 6mm tussen de leien. (Zie onderstaand diagram)

Blauwe krijtlijnen Beginrij
3' (0,91m)

4' (1,22m) 5' (1,52m)

Tweede rij

Eerste rij

Startlaag 
(Snij ¾-lei)

Nagel door
beide leien Gebruik geen standaard

vastnagelgeleiders voor
de startlaag

6. Verwijder na de installatie van de onderlaag of het membraan en voor het leggen van TapcoSlate vuil en afval van het 
oppervlak. Vreemde voorwerpen moeten verwijderd worden van aansluitende gebieden om ervoor te zorgen dat het product 
goed zit en om vochtinsijpeling en ijsdammen te voorkomen. Alle dakpenetraties moeten op de juiste manier bedekt worden 
met metaal en vastgemaakt worden op hun plaats met nagels voor dakbedekkingen en onderlagen of membranen die goed 
ingeslagen worden en niet uitsteken voor de installatie van de dakbeddingsproducten van TapcoSlate.

 a)  Volledige leien kunnen gesneden worden in ¾, ongeveer 12" (305 mm), om gebruikt te worden tijdens de startlaag en 
indien nodig op de nok.

 b) Deze voet- of beginleien worden gebruikt als de eerste rij aan de druiprand van het dak.

 c)  Om het verloop tussen de rijen te creëren gebruikt u het markeringspunt in het midden op elke lei en snijdt u de lei in 
de lengte. Dit zorgt ervoor dat de nagelgaten bedekt worden door de volgende rij leien en dat er geen nagels tot aan de 
dakbedekking komen.

 d)  Trek de krijtlijn horizontaal op het gewenste blootstellingssniveau om te verzekeren dat de leien recht en gelijkmatig 
geïnstalleerd worden. Verticale krijtlijnen zorgen voor consequente voegen.

 e)  Er zitten afstandslippen op elke lei om te zorgen voor een consequente afstand tussen de leien. 

 f )  Er mogen geen nagels van het dakoppervlak door de onderlaag of het membraan zitten.
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7. Elke lei moet vastgehecht worden met minstens twee gegalvaniseerde 
leinagels. De nagels moeten minsten 1,2" (30mm) lang zijn en een 
diameter hebben van 1/8" (3mm) met een kop van 3/8" (10mm).

 g)  De nagels moeten binnen de twee nagelgaten op elke lei zitten. Leg 
de lei plat en nagel ze dan vast. De nagel moet het dak minstens 
23/32" (18mm) indringen.

 h)  Er moet opgelet worden waar de onderkant van de dakbedekking 
zichtbaar is, zoals bij een overhangende druiprand, waar de nagels 
lang genoeg moeten zijn om de dakbedekking te penetreren maar 
niet zo lang dat ze door het dakpaneel gaan.

8. Ga verder met de tweede laag met een volledige standaard lei, 
teruggezet van de laag eronder, de afgewerkte rand die de puntrand 
bekleed. Lijn de volledige daklei uit tussen de lokalisators op de 
middenlijn van de benedenrij. Doe de daklei vervolgens naar boven 
en beneden om de gewenste blootstellingslijnen uit te lijnen met het 
bovenste uiteinde van de benedenrij. (Zie het diagram rechts en de 
informatie over de dakschuinte in de tabel op pagina 2 om te weten 
welke blootstellingslijn u moet gebruiken.)

Vilten dak en dak met dakpannen

De volgende instructies zijn maar een gids en de normale dakbedekkingsprocedures moeten gehanteerd worden. Behalve dat 
TapcoSlate uiterst gemakkelijk is in het gebruik, is er heel weinig verschil met gewone leien bij de toepassing op daken met 
pannenlatten. Begin voor daken met vilt en pannenlatten de behandelde pannenlatten met een grootte van minstens 38mm op 
25mm vast te maken op de onderlaag volgens de vereiste schuinte. De eerste rij en rij voetleien (beginrij) moeten minstens 50mm 
over het dakbeschot komen, dus moet de pannenlat voor de eerste rij centraal op ongeveer 178mm van het begin van het dak 
geplaatst worden (zie diagram). Een tweede hechtlat moet dan rechtstreeks geplaatst worden onder de eerste laag hechtlatten 
om de dakranden of startlaag (gemaakt uit een gesneden ¾-lei) aan te passen.

Middenlijn
Blootstellingslijn 
     van 7,5" 
      (191mm)

Nagelmarkeringen

Dubbele panlat 
voor de voet-/beginrij

Overlapping van 2" (50mm) 
tussen lei en goot

Goot

Pannenlatten

7" (178mm) Plaatsing naar de 
middenlijn van de pannenlatten 
voor de eerste rij

Plaatsing van opeenvolgende pannenlatten, 
van middenlijn tot middenlijn, afhankelijk van 
de dakschuinte:
22.5° tot 25° = 6" (152mm)
25° tot 27.5° = 6,5" (165mm)
27.5° tot 30° = 7" (178mm)
Meer dan 30° = 7,5" (191mm)

De afstand van de pannenlat voor de eerste rij tot die voor de tweede rij en verder hangt af van de dakschuinte en de erop 
volgende instellingen van de blootstellingsdikte. Bekijk a.u.b. het diagram van TapcoSlate en de tabel met de schuinte, dikte en 
dekking op pagina 4. Het bovenstaand diagram geeft ook benaderende aanwijzingen voor het plaatsen van de opeenvolgende 
pannenlatten.
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Daarna moet de positie van de bovenste pannenlatten bepaald worden om te verzekeren dat de bovenste rij leien bedekt wordt 
door de nokleien.

Zet dakranden vast, of de startlaag via een ¾-gesneden lei die makkelijk op grootte gesneden kan worden uit een volledige lei 
met een fijne hand-/cirkelzaag of een scherp gebruiksmes. Zoals eerder al gezegd moeten de eerste rij en de druiprand (beginrij) 
minstens 50mm over het dakbeschot komen. Dit zorgt ervoor dat het water in het midden van de goot terechtkomt. Hiermee 
moet rekening gehouden worden bij de berekening van de dikte en de positionering van de pannenlatten. 

Overlapping van 2" (50mm) 
tussen lei en goot

Goot

Noklei – Zorg ervoor de de bovenste 
rij leien bedekt is door de noklei

Volledige lei

Volledige lei geplaatst boven 
de rij voetleien/beginrij

Rij voetleien/beginrij
(Snij ¾ Lei)

Nagel
Soldeerlaag

Tweede rij

Eerste rij

Beginrij
(Snij ¾ Lei)

Derde rij

Pannenlat

Dubbele
pannenlatten

1,5"
(40mm)
Rand

Onderlaag

Middenlijn

Middenlijn

Blootstellingslijnen
(6", 6,5", 7" & 7,5"
afhankelijk van 

de schuinte)

Nagel door
beide leien

OPMERKING: Lei 
uitstekende hechtingslat

De vereiste dikte en het aantal rijen kunnen dan berekend worden. De eerste rij moet aan de bovenkant van de rij voetleien 
zitten. Verdubbel de pannenlatten zoals getoond wordt op het diagram om de voetleien vast te maken.

Gevelleien moeten 40 mm over het metselwerk/de gevelplaat komen en moeten misschien aan beide uiteinden op maat 
gesneden worden. 
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Leg de eerste rij volledige leien boven de rij voetleien en maak de tweede pannenlat vast. Zorg ervoor dat u de eerste rij en de rij 
voetleien in "halfsteensverband" legt zodat de voegen niet op elkaar aansluiten en de waterdichtheid behouden blijft.

Leg de opeenvolgende rijen in "halfsteensverband" zoals geïllustreerd. Het is nodig de leien om de andere rij te zagen om te 
beginnen en te eindigen.

TapcoSlate

Vilt/onderlaag

Pannenlat

Zaag en plaats lei daarmee 
overeenkomstig trapsgewijs

Rij voetleien 
of beginrij

OPMERKING: Lei 
uitstekende hechtingslat

Afwerking Nokkap

Tapco Nokkappen moeten afgewerkt worden door een standaard TapcoSlate te snijden aan het eind van de nok, in de vorm 
van een driehoek of diamant vane juiste vorm om de eindopening te bedekken. Het verkregen materiaal moet dan op de 
plaats vastgenageld worden in de eindhechtlatten en/of het gebinte. Het materiaal kan gedicht worden via een siliconen 
dichtingsproduct van goede kwaliteit. Andere mogelijkheid is dat het materiaal op de Nokkap samengevoegd kan worden 
door een sterke epoxylijm te gebruiken (vastklevend volgens de instructies van de fabrikant). Spijkerkoppen moeten verborgen 
worden met gekleurd dichtingsproduct/verf.

Afsluitstuk 
gesneden

uit standaard 
TapcoSlate

Standaard Nokkap Eindstuk

Meet correcte
lengte en hoek

Snij standaard
TapcoSlate op

correcte lengte
en hoek

Dchtingsproduct

Gebinte

Hechtlatten Hechtlatten

Vastnagelen op 
hechtlatten/gebinte

TapcoSlates

Tapco Nokkap
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Kilgoten

Open kilgootontwerp

1. Installeer een W-vormige kilgoot van minstens 18" (457mm) breed of een gezoomde kilgoot met staande I-vorm

2. Hecht de kilgoot om de 2' (0,6 meter) vast met metalen klampen. 

3. Dek de volledige kilgoot door de metalen bedekkingen te overlappen met minstens 4" (102mm). Zorg ervoor dat u de nagels 
van de leien niet door de metalen bedekking slaat.

 

Open kilgootontwerp

Laat de leien minsten 4" 
(102mm) over de 
metalen bedekking van 
de kilgoot komen

D
ak

he
lli

ng

TapcoSlate

Metalen bedekking in de 
kilgoot van minstens 18"
(457mm) breed

Overlap de metalen 
bedekking in de kilgoot met 
minstens 8" (203mm) en breng 
een afdichtingsmiddel aan

Onderlaag in de kilgoot

Metalen klem (ongeveer 2" 
(50mm) breed) buig de 
achterkant van de klem om 
om de nagels te bedekken 
        Min 2 nagels per klem 

Doorlopende 
afdichtingslaag aan 
beide kanten van 
de metaalbekking 
in de kilgoot

Optie:

Nagel

Alternatief:

Het zelfde principe voor het afwerken van Tapco Nokkappen kan toegepast worden op een hoekig afwerkingsdak door de 
dakhoek te meten en een Tapco Nokkap op maat te snijden. Een gelijkaardige meting kan toegepast worden op een standaard 
TapcoSlate om de juiste grootte en hoek te snijden om het eindgat in de Nokkap te bedekken. Merk op dat met een hoekige 
afwerking het materiaal wellicht samengevoegd dient te worden via een sterke epoxylijm (vastklevend volgens de instructies van 
de fabrikant), tenzij er voldoende hechtlat-/gebintemateriaal is om in vast te nagelen.

Hoekig Afsluitstuk Nokkap
Snij standaard 
TapcoSlate op 

correcte lengte 
en hoek

Tapco Nokkap

Meet 
correcte lengte
en hoek (hoek 
ingesteld door daklijn)

Lijm de hoeken 
vast/dicht 
de hoeken
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Gesloten kilgootontwerp

Gesloten kilgoten worden gevormd door dicht bij de kilgootlijn leien te leggen en metalen slabben onder de leien te plaatsen. 
De lengte van de lei en de helling van de aangrenzende daksectie bepalen de grootte de slabbe. Elke slabbe moet 51mm over 
de bovenkant van de rij leien komen waarbij het wordt geïnstalleerd zodat de slabbe direct vastgemaakt kan worden aan het 
dakpaneel. Elke slabbe moet de slabbe eronder met minstens 76mm overlappen en geplaatst worden aan de achterkant van de 
benedenrand van de lei erboven om niet zichtbaar te zijn. Elke metalen slabbe moet breed genoeg zijn om zich over 178mm uit te 
strekken van het midden van de kilgoot tot het dakoppervlak. Zaag bij een gesloten kilgootontwerp de leien in een rechte lijn om 
ze niet dichter dan 10mm te laten aansluiten bij de leien van de aangrenzende dakhelling. 

Metalen bedekkingen/Slabben

Er moeten metalen bedekkingen gebruikt worden rond alle dakpenetraties, zoals muren, schoorstenen, dakkapellen, balustrades, 
buizen, dakvensters enz. Materialen met een bewezen langere levensduur zijn koper, lood en roestvrij staal.

OPMERKING: Als er verschillende metalen geplaatst worden zodat ze contact hebben met elkaar, zal er galvanische corrosie 
optreden waardoor elektropositieve metalen kunnen vergaan. Een manier om dit te vermijden is het plaatsen van loodstroken 
tussen beide metalen. Tapco geeft geen garantie op metalen onderdelen en accessoires.

Staande metalen naden

Staande metalen naden worden boven of onder de dakbedekking gebruikt en naar boven gedraaid op het verticale oppervlak. 
Staande naden moeten tot een volledige diepte van een lei over de bovenste rij komen of minstens 102mm over de lei onmiddellijk 
onder het metaal. Het verticale gedeelte van het metaal moet minstens 102 mm lang zijn en 102mm boven de lei uitsteken met een 
zoom van 19mm. Staande naden moeten een lengte hebben van minstens 229mm en moeten minstens 51mm overlappen.

Gesloten kilgootontwerp
Stukjes onder de leien 
gelegd metaal

Daklei

Trapsgewijze slabben

Bekleding op 
trapsgewijze 
slabben minstens 
2" (51mm)

Bouwpapier

Ongeveer 
4" (102mm)

Metalen plaat
voor trapsgewijze 
slabben

TapcoSlate

Onderlaag 
Opstaande muur
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Loketten

Een loket wordt gebruikt als het dak uitloopt op een muur waardoor er een rij wordt afgesneden en wordt vastgenageld. Het 
wordt geïnstalleerd over de leien en achter zijdelingse of tegenoverstaande staande naden of ingewerkt in het metselwerk/
steenwerk, enz.

Loodslabben

1. Maak een groef van minstens 1" (25mm) diep in het metselwerk.

2. Plooi de slabbe op maat zodat ze in de groef past.

3. Begin door eerst het laagste stuk te installeren en werk naar boven toe zodat het water er goed kan aflopen.

4. Maak de slabbe vast met behulp van ankerschroeven of metselschroeven.

Staande naad

Plaat voor metalen staande 
naad tussen muur en dak 
met afgezoomd uiteinde

Afdichtingsmiddel

Metalen plaat
Loodslabben

Groef

Onderlaag Opstaande 
muur

Aan elkaar 
gesoldeerde 
hoeken van 
staande naden

TapcoSlate

Plaat metalen 
slabben

Plaat trapsgewijze 
metalen slabben

Groef van 1" (25mm) diep

Loodslabben
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Metalen bedekking rond ventilatiegaten

Er kunnen normale types ventilatiegaten of metalen bedekking gebruikt worden. Er moeten altijd materialen met een verlengde 
levensduur gebruikt worden.

Veranderingen in de dakschuinte

TapcoSlates kunnen geïnstalleerd worden op rollende daken met een graduele veranderende schuinte. Sommige dakontwerpen 
hebben echter drastische veranderingen in de schuinte en daardoor moeten er metalen slabben gebruikt worden.

Afvoerpijp

Tussenlaag om de 
felsrand te overlappen

TapcoSlate

Optioneel 
afdichtingsmiddel 
onder lei

4" (102mm)
Min. Typ.

Min. de afmeting van 
de afhellende flens moet 
gelijk zijn aan de blootstelling 
van de voetlei

Metalen afdichting

Plaat voor metalen 
staande naden

Snijden van
TapcoSlate

Plaat voor metalen
staande naden

Snijden van
TapcoSlate
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Schoorsteenzadels
Bij schoorstenen van meer dan 2' (0,6m) breed wordt er aangeraden een zadel te installeren om water af te voeren van de 
achterkant van de schoorsteen. Bij schoorstenen van minder dan 2' (0,6m) kunnen gewone slabben volstaan.

Details voor hoekkeper & nok op beplate daken
Als er voorgevormde nok- en hoekkeperleien gebruikt worden, sla de nagels dan door nagelgaten Hecht de hoekkeperleien vast 
met 2 nagels (een aan elke kant). Behoud een blootstelling van 6" (152mm).

1. Bij de installatie van hoekkeper- en nokleien moeten de leien op hun plaats genageld of geschroefd worden.
 a)   Trek een rechte krijtlijn door een hoekkeperlei op de rand te plaatsen en een aan de top, houd de krijtlijn aan de rand 

van de lei op de bovenste en onderste stukken. Dit zal de hoekkeper helpen recht houden in het geval van een scheve 
hoekkeper.

 b)   Bedek de koppen van de nagels met een zelfklevend afdichtingsmiddel dat compatibel is met dakleien bij alle soorten 
blootstellingen. 

 c)  Voorgevormde nokleien vereisen een blootstelling van 6" (152mm) en nagels met een lengte van 2" (51mm) (3" (76mm) wanneer 
u ventilatieleien gebruikt).

 d) De nagels moeten minsten ¾" (19mm) indringen in het dak.
 e)  Om de uiteinden van de nok af te werken zaagt u een driehoekig stuk lei en nagelt u het vast aan de nokpannenlat of in 

het geval van een beplaat dak aan een klos.

Vlakke metalen bedekking aanzicht 2

Plaat voor 
slabben aan de 
achterkant van 
de schoorsteen

Beginrij over 
slabbe aan 
de achterkant

TapcoSlate over 
slabbe aan de 
achterkant Metalen 
bedekking

TapcoSlate onder 
slabbe aan de 
achterkant

Aan elkaar 
gesoldeerde 
hoeken

TapcoSlate over slabbe
aan de achterkant

Vlakke metalen bedekking aanzicht 1

6" (152mm)
Min.

Aan elkaar 
gesoldeerde 
hoeken

Onderlaag

18" (457mm)
Min.

Afdichtingslaag
vastgehecht aan 
onderlaag 
(Zie opmerking 3)

TapcoSlate 
Beginrij
(¾ lei)

Afdichtingsmiddel

Plaat voor 
metalen slabben

Plaat voor slabben 
aan de achterkant 
van de schoorsteen

TapcoSlate

Installatie van 
hoekkeper op 
beplate daken

Bovenste 
hoekkeper

Blauwe 
krijtlijn

Onderste 
hoekkeper
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Installatie van de hoekkeper op 
een dak met pannenlatten – 
Leggen van de pannenlatten

Hoekkeperbalk

Pannenlatten die een aanhechtingspunt vormen voor de hoekkeperleien

Pannenlatten voor de 
vasthechting van de leien

Dubbele pannenlatten 
voor de vasthechting 
van de beginrij

Aanhechting-
spunten voor 
Tapco 
-noklei en 
hoekkeperlei
(uitsluitende ter 
illustratie – de 
feitelijke 
hoekkeperleien 
moeten 
vastgehecht 
worden op de 
bovenkant van 
de laag leien)

Nagels

Gezaagde leien zodat ze passen aan de verbinding 
en genageld op de pannenlatten van de hoekkeper 
en de pannenlatten voor de leien

Details voor hoekkeper & nok op daken van vilt & pannenlatten

Op daken van vilt & pannenlatten zijn er extra pannenlatten nodig om de hoekkeperleien vast te zetten. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Installatie van de hoekkeper op 
een dak met pannenlatten – 
Leggen van de leien

Hoekkeperbalk

Pannenlatten die een aanhechtingspunt vormen voor de hoekkeperleien

Tapco  Hoekkeperlei aan 
de nok (vastgemaakt aan 
het niet zichtbaar uiteinde, 
de nagels worden bedekt 
door de volgende noklei)

Werk af met een op maat en 
in de juiste hoek gezaagde 
Tapco-noklei

1. Bedek de volledige lengte van de hoekkeper met 24" (600mm) onderlaag van de druiprand tot de nok en overlap de gewone 
onderlaag aan beide kanten van de hoekkeper.

2. Plaats een hoekkeperlei op de juiste plaats en markeer de nagelgaten aan de boven- en onderkant van de hoekkeper.
3. Sla met behulp van deze markeringen over de hele lengte een pannenlat aan beide kanten van de hoekkeper om een 

aanhechtingspunt te voorzien voor de hoekkeperleien.
4. De pannenlatten voor de leien moeten goed aansluiten op deze hoekkeperpannenlatten.
5. Zaag leien om op de verbinding te leggen.
6. Hecht de hoekkeperleien vast met nagels of schroeven van minsten 2" (51mm).
7. Eindig aan de druiprand met een gezaagde hoekkeperlei. Vul het uiteinde op met een gevormd stuk gewone TapcoSlate.
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Nok-naar-Keper Kruising

Wanneer een nokpan de keperpannen raakt, is het noodzakelijk om deze kruising waterdicht te maken. Een loden zadel moet 
aangebracht worden om de kruising tussen de nokpan en de mijtervormige keperpannen te bedekken. TapcoSlate keperpannen 
worden makkelijk gesneden zonder splinteren of breken zodat een keurige mijtervormige verbinding kan bereikt worden.

Loden zadel 
aan Nop-naar
keper kruising

TapcoSlate Keper-/
Nokkappen

TapcoSlate Keper-/
Nokkappen 
Mijtervormig om aan 
te brengen aan de 
topverbinding (hier 
getoond als 
      stippellijnen voor 
             detail)

TapcoSlate Hoekig Nokkap 
Eindstuk (zie pagine 11 
voor montagedetails)

Loden Zadel, 
gebruikt om 
Nok-naar-Keper 
kruising 
weerbestendig 
te maken
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– Ventilatie/RidgeMaster –

RidgeMaster Plus Installatierichtlijnen

We bevelen de RidgeMaster Plus van 11" (279mm) aan om voor een goede ventilatie te zorgen. Volg zeker de onderstaande 
stappen bij de installatie van TapcoSlate en RidgeMaster Plus: 

1. Maak een gat van 1" (25mm) in de nok van het dak, zorg dat alle openingen op 12" (305mm) eindigen van buitenmuren, 
schoorstenen, nokhoeken of hoekkeperverbindingen.

2. Leg leien tot bij de opening.

3. Vouw dakvilt over de laatste rij leien of installeer een metalen j-kanaal om de infiltratie van fijne poedersneeuw te 
voorkomen tussen de voegen.

4. Installeer de RidgeMaster Plus door middel van daknagels van 3" (76mm). De RidgeMaster Plus moet geïnstalleerd worden 
op 12" (305mm) achter de opening. Installeer de RidgeMaster Plus over de volledige lengte van de nok zodat het er zo mooi 
mogelijk uitziet.

5. Installeer TapcoSlate Ridge Cap-stukken op de RidgeMaster Plus en sla de nagels daarbij door de nagelmarkeringen op de 
RidgeMaster Plus. Gebruik lange roestvaste stalen nagels van 3" (76mm).

6. De RidgeMaster Plus heeft een overlapping- en onderlappingsuiteinde die in elkaar grijpen wanneer ze in de juiste richting 
tegen elkaar gelegd worden. Dit verenigt de secties van 4 voet (1,22m) in één enkel structureel geïntegreerd, waterdicht 
systeem. Installeer de RidgeMaster Plus altijd met het overlappingsuiteinde naar het buitenste uiteinde van de nok. U moet 
uw nokventilatie ook voltooien met de fabriekskant aan het tegenovergestelde uiteinde van de nok.

De RidgeMaster Plus zal 12.228 vierkante duim (7889mm²) VVR leveren per voet.

 

Onderlappingsuiteinden

Nagelgaten
(om het rooster aan de 

daklaag te nagelen)

Overlappingsuiteinden
(begin altijd met het overlappingsuiteinde 

aan het buitenste uiteinde van het dak)

Nagelmarkering
om te gebruiken voor de 

uitlijning van de nagels bij 
de installatie van leikappen

Nagelmarkering
om te gebruiken voor de 

uitlijning van de nagels bij 
de installatie van leikappen

Overlapping-
suiteinde

Onderlapping-
suiteinde

Gegroefde uiteinden

Barrière tegen sneeuw & insecten
(moet er ingelaten worden)

Gegroefde in elkaar grijpende uiteinden

Baffles

Structurele 
ribben
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Nokconstructie – 
Betimmerd Dak

Noklei
Nagel

Nagel

Onderlaag
Onderlaag

Leien

Substraat

RidgeMaster Plus®

Nokpaal

1/2" (13mm)
Groef

1/2" (13mm)
Groef

Gebinteconstructie – 
Betimmerd Dak

Noklei
Nagel

Nagel

Onderlaag
Onderlaag

Alternatief metalen j-profiel

Substraat

Dakspant

1" (25mm)
Groef

RidgeMaster Plus®

OPMERKING: RidgeMaster 
Plus kan geïnstalleerd 
worden op dakhellingen 
van 14 tot 45 graden.
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Nokconstructie – 
Schuin Dak

Noklei
Nagel

Nagel

Onderlaag
Onderlaag

Leien

RidgeMaster Plus®

Nokpaal

Pannenlat Pannenlat

Noklei
Nagel

Nagel

RidgeMaster Plus®

Pannenlat Pannenlat

Gebinteconstructie – 
Schuin Dak

Dakspant

Onderlaag
Onderlaag

Alternatief 
metalen 
j-profiel

OPMERKING: RidgeMaster 
Plus kan geïnstalleerd 
worden op dakhellingen 
van 14 tot 45 graden.
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Fascia Ventilatiegat – Houten Dak

Substraat

Onderlaag

Leien

Beginner

Verbindingsstuk Piek

Goot

Afdeklat voor dakbeschot

Nagel

Afdeklat

1x6
Plaat

(voor groef )

Balk

1" (25mm)
Groef

Dak naar Muur/Plankier 
Ventilatiegat – 
Houten Dak

Gevelbekledingsplaat

Vlakke metalen 
bedekking

Afdichtingstape

Afdichting

Flap

Nagel

Leien

Onderlaag
Over leien of 

J-kanaal buigen

Onderlaag

Substraat

1/2" (13mm)
Luchtgroef

Balk

RidgeMaster®
Centre additional nail along

nail guide located on vent. Drive one nail
between all nail

bosses
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Fascia Ventilatiegat – Schuin Dak

Onderlaag

Leien

Beginner

Verbindingsstuk Piek

Goot

Afdeklat voor dakbeschot
NagelAfdeklat

1x6
Plaat

(voor groef )

Balk

1" (25mm)
Groef

Pannenlat

Dak naar Muur/Plankier 
Ventilatiegat – 
Schuin Dak

Gevelbekledingsplaat

Vlakke metalen 
bedekking

Afdichtingstape

Afdichting

Flap

Nagel

Leien

Onderlaag
Over leien of 

J-kanaal buigen
Onderlaag

Balk

RidgeMaster® Plaats een extra nagel in het midden van het 
nagelgat op het rooster. Sla een nagel tussen 

alle nagelgaten

Pannenlat
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Continuous Dry Verge System

Het SDV-200 Continuous Dry Verge for Slate System is ontworpen voor 
het gebruik met de meeste natuurlijke en kunstmatige leien tot een 
maximumdikte van 6mm. Er moet opgelet worden als u mechanisch leien 
vasthecht die dikker zijn dan dit.

Het Slate Dry Verge System wordt geplaatst op het bovenste uiteinde van de 
pannenlatten en zet de leien vast terwijl het tegelijkertijd de uiteinden van 
de pannenlatten bedekt.

Er worden uitzettingsvoegen voorzien en de volgende instructies moeten 
gevolgd worden, zodat de leien niet kromtrekken of breken tijdens periodes 
van warm en koud weer:

1. Verkort de uiteinden van de pannenlatten 5/64" tot 5/32" (2mm tot 
4mm)  van de rand van de gevelpaat of het metselwerk en verzeker u 
ervan dat ze goed vastzitten.

2. Zet de eerste lengte Dry Verge vast op zijn plaats door middel van 
geschikte gegalvaniseerde nagels zoals getoond op figuur 1.

3. Verzeker u ervan dat het uiteinde van de goot op een geschikte plaats 
zit voor een goede afvoer en verkort dit uiteinde van de Dry Verge 
indien nodig met een ijzerzaag met fijne tanden zodat hij past.

4. Zet het volgende deel Dry Verge op zijn plaats en laat een 
uitzettingsvoeg van 15/64" à 5/16" (6 à 8mm) (zoals getoond op figuur 2).

5. Leg de rest van de Dry Verge tot de top van het dak.

6. Als er een nokboom of nokpannenlat is, verkort de Dry Verge dan met 
een ijzerzaag met fijne tanden zodat er aan beide kanten een voeg van 
25/64" (10mm) zit (zoals getoond op figuur 4). 

7. Er moet voorzichtig gewerkt worden wanneer de leien in het Dry 
Ridge-profiel geplaatst worden, zodat het profiel niet te veel gebogen 
wordt door er te veel kracht op te zetten. Hoewel het profiel extreem 
flexibel is, moet het ondersteund worden zodat het niet breekt.

Figuur 2

15/64" tot 5/16"
(6mm tot 8mm)

Figuur 3

37/64" tot 25/32"
(15mm tot 20mm)

Figuur 4

25/64"
(10mm)

25/64"
(10mm)

Figuur 1

5/64" tot 5/32"
(2mm tot 4mm)

Zorg ervoor dat de T  
gevoegd is tegen  
buitenbehandeling

Niet overnagelen

Droog Dakrandprofiel
(2 meter lengte)

92mm

40mm50mm

20mm

17mm

45mm

2mm

Droog Dakrand 
Vasthechten (2m lengte)

Sta 40 mm uitsteken 
van leien toe

Buitenbehandeling

Leien

Dry Verge 
(leien gevelpan)
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Installatie van torentjes

Torentjes en kegels vereisen op maat gesneden leien die variëren naargelang de straal en de schuinte. Het kan vrij moeilijk zijn 
om ze te installeren; bij de installatie ervan zijn tijd en voorzichtigheid belangrijk. 

1. Bepaal de coniciteit door krijtlijnen te trekken van de top naar de druiprand met een afstand van 11" tot 5/8" (279mm tot 
16mm) (de breedte van één lei) ertussen. 

2. Plaats de voetlei tussen de 2 lijnen, dit zal u de juiste coniciteit geven voor de eerste rij.

3. Markeer de blootstelling vanaf de bovenkant van uw eerste lei. Herhaal dit totdat u de top van het torentje bereikt.

4. Elke rij zal een andere coniciteit hebben omdat de stukken naar de top toe kleiner worden. Nu kunt u een lei plaatsen op elke 
markering en de coniciteit per rij bepalen.

5. Let zeker op de grootte van de leien. Als de leien te klein worden, kan het nodig zijn om een grotere lei te gebruiken en de 
krijtlijnen op een bepaald punt opnieuw te trekken.

6. Meet periodiek van de druiprand tot de top om te zorgen voor rechte rijen.

Voorzorgen

Dakleien kunnen glibberig zijn wanneer ze nat of bedekt met vorst zijn. Er is valbeschermingsuitrusting nodig bij dakwerken. De 
aannemer kan het gebruik van voetplanken overwegen. TapcoSlate-dakleien moeten opgeslagen worden op een temperatuur 
boven 7°C en de omgevingstemperatuur van het product moet minstens 7°C bedragen tijdens de installatie om webvormige 
scheurtjes en barsten in de leien te voorkomen. 

Laat bij de installatie geen afval achter onder de dakleien waardoor de daklei de rij eronder niet goed kan overlappen, waardoor 
er vocht van door de wind gedreven regen opgehoopt en/of ijsdammen gevormd kunnen worden.

Gebruik accessoires met een levensduur die even lang is als die van de dakleien.

Voor het begin van een project moeten er technische verslagen bekeken en gevolgd worden.

Installatie van torentjes

Metalen kap 
(na installatie van TapcoSlate)

Verticale krijtlijnen

Volledige breedte van de lei

1/2 breedte

Onderlaag
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TapcoSlate Accessoires

De TapcoSlate-accessories garanderen een optimale prestatie en esthetiek van uw TapcoSlate-dak gaande van stevige en 
aantrekkelijke nok- en hoekkeperleien tot energie-efficiënte ventilatieproducten.

Dry Verge (leien gevelpan)

Slate Dry Verge System ontworpen 
voor het gebruik met de meeste 

natuurlijke en kunstmatige leien tot 
een maximumdikte van 6mm.

Tapco-hoekkeper- en nokleien

Universele grootte voor alle dakhellingen.

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

Tapco leien kaprooster

Geschikt voor alle dakhellingen. 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.

Ventilatie-adapter

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

Tapco-ventilatielei

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