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Jouw partner in dak & gevel

Scan en ontdek 
méér over  
APOFIL “160”

ONDERDAKFOLIE
APOFIL “160”

Voordelen van de  
APOFIL “160”   
• Een hanteerbare lichte rol van 75m²
• Intern versterkt en voorzien van twee 

geïntegreerde kleefstroken
• Dampopen  en waterkerende onderdakfolie
• Verbeterd het energetisch peil van het gebouw
• Beschermend de onderliggende structuren
• Voor dak en gevel
• Voorraad artikel
• CE-gecertificeerd
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Omschrijving 
De APOFIL “160”  is een versterkte dampopen en waterkerende folie voor gebruik in  
dak- en gevelconstructies. De onderdakfolie is samengesteld uit vier lagen waarvan 
de twee buitenste lagen bestaan uit geotextiel, tussenliggend een polyproyleen  
bewapeningsraster en een gepatenteerde dampopen-film.

Toepassing
De folie heeft twee geïntegreerde kleefstroken welke zorgen voor een verhoogde  
waterkering alsook bijdragen tot de winddichtheid waarbij de isolatieprestaties  
worden geoptimaliseerd. Het membraan is geschikt voor gebruik op hellende  
daken. De onderdakfolie APOFIL “160” kan zowel rechtstreeks op de kepers  
of spanten als op een drager, bvb sarking-isolatie of bebording, geplaatst  
worden. Eveneens is het membraan APOFIL “160”  toepasbaar in  
verticale gevelconstructies met gesloten voegen.
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Opslag
Droog en donker bewaren.

Verwerking
• De eerste baan komt aan de dakvoet te liggen 

parallel aan de dakgoot. Het membraan 
komt op de drager te liggen of wordt licht 
maar strak opgespannen en bevestigd op de 
kepers of de spanten. 

• Het strak verwerken van de folie vermijdt 
waterophopingen of -stagnaties. 

• De APOFIL “160” laten afwateren buiten het 
gebouw of in de hang- of bakgoot. De drager 
kan een houten bebording zijn, een sarking-
systeem of bvb dakpanelen. 

• Vervolgens wordt de folie overlappend naar 
de nok toe aangebracht. 

 De tengel- of stoflatten  worden aansluitend 
geplaatst. 

• De APOFIL “160”  wordt met een minimale 
overlapping van 100 mm geplaatst om een 
goede verkleving van de twee geïntegreerde 
kleefstroken te garanderen. Laterale of kopse 
naden ter hoogte van een keper of spant 
dichtkleven met een geschikte kleefband. 

• Om waterinfiltraties te vermijden via de 
bevestigingen van de tengellat kan een 
extra nageldichtingsband onder de tengellat 
aangebracht worden. De minimale helling van 
het afgewerkte dakvlak dient 22° te bedragen 
met als bijkomende voorwaarde dat de 
dakbedekking  “de regenwaterdichtheid”  
eveneens garandeert bij deze helling. 

• Raadpleeg bijkomend de Technische 
 Voorlichting TV nr.240 van het WTCB.

Technische kenmerken volgens EN 13859 -1;2
Gewicht (gr/m²) 160
Afmetingen LxB (m) 1,5x50
Rolgewicht circa (kg) 12
Treksterkte lengterichting (N/50mm) 420
Treksterkte breedterichting (N/50mm) 380
Dampdoorlaatbaarheid µd-SD (m) 0,04
Waterdichtheidklasse W1
Temperatuursbestendigheid (°C) -25/80°C
Brandklasse F

Giet meer dan 60 jaar ervaring in  
een productgamma en je krijgt…  
APOK Exclusives.

We ontwikkelden APOK Exclusives op basis van 
onze know-how en op maat van jouw noden als 
dak- en gevelprofessional. 

APOK Exclusives is
• Een kwalitatief huismerk
• Een label voor hoge kwaliteit 
• Een assortiment van producten dat we 

altijd op stock hebben 
• Een gamma exclusieve producten die  

je enkel bij APOK vindt

APOK - Oudestraat 11 - 1910 Kampenhout - T 016 61 72 62 - info@apok.be - www.apok.be
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APOK nv behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling van het product te wijzigen, vraag steeds naar de meest recente uitgave van dit document. 
Wij zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook ontstaan door het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie.

Belangrijke toelichting bij het onderdak gebeuren:
Daken met flauwe hellingen dienen afgewerkt te worden zoals een plat dak. Het is gangbaar dat hierbij een 
afgewerkt dakvlak met een helling vanaf 15° en lager onder de noemer van flauwe helling valt. Als de helling 
van het afgewerkt dak lager is dan de toegestane minimale helling van de dakbedekking is men eveneens 
verplicht het onderdak waterdicht af te werken. Wij verwijzen hierbij naar de meest actuele Technische 
Voorlichtingen van het WTCB ;  TV nr.240 Pannendaken, TV nr. 215 en TV nr. 244  aangaande platte daken.


