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Jouw partner in dak & gevel

Scan en ontdek 
méér over 
APODRAIN

APODRAIN 
PE-AFVOER BITUMEN

Voordelen van de APODRAIN PE-AFVOER BITUMEN

• De APODRAIN PE-afvoer is perfect geschikt voor gebruik met 
de APOK Exclusives bitumenbanen, alsook met andere bitumenbanen.

• De bitumenslab is versterkt met een polyester-composiet wapening
• De vierkante bitumenslab met afgeronde hoekjes zorgt voor 

een maximaal afdichtingsoppervlak tussen de beide afdichtingslagen
• Een performante verbinding van de slab aan de PE-buis door middel 

van een dubbel-geperste ring in corrosie vrij metaal
• De PE-buis kan waterdicht en geurvij aangesloten worden op 

het afvoersysteem door middel van een insteekmof of electromof
• HDPE heeft een hoge chemische resistentie.
• Het gewicht van de APODRAIN is zeer beperkt
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De APODRAIN  is een regenwater-afvoertap 
welke bestaat uit een PE-buis met een 
aangefelste  bitumen slab. 
De HDPE-buis heeft een standaard lengte van 
600mm. De 3mm dikke bitumen slab is  een 
versterkt polymeerbitumen  met een polyester-
composiet wapening. De slab is aan de 
onderzijde voorzien van een wegbrandfolie en
heeft een bezande bovenzijde.

Toepassing
De APODRAIN afvoer wordt toegepast  voor 
de afvoer van regenwater bij platte en licht 
hellende daken. De afvoer is enkel geschikt 
voor een plaatsing in combinatie met  
bitumen-afdichtingsmembranen. 
De APODRAIN is geschikt voor plaatsing in  
het horizontale dakvlak.  

Verwerking
De APODRAIN wordt geplaatst tussen 
de twee bitumenlagen van een tweelaagse 
dakafdichting; namelijk tussen de onderlaag 
en toplaag. De tapbuis wordt in de 
dakdoorvoeropening geplaatst NA de plaatsing 
van de eerste afdichtingslaag. 
De bitumenslab wordt gevlamlast op de eerste 
laag. De tweede afdichtingslaag wordt gelast 
over de APODRAIN, vervolgens wordt de 
afvoeropening van de tapper uitgesneden.

Afmetingen
Lengte 600mm
Ø diameter 50 - 75 -90
met een slab van 325x325mm   

Lengte 600mm
Ø diameter 110
met een slab van 400x400mm

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.


