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Jouw partner in dak & gevel

Scan en ontdek 
méér over  
Hoekkeperrol

HOEKKEPERROL
VENTILERENDE ONDERVORST

Voordelen van 
de Hoekkeperrol
• Robuuste ventilatierol met de volledige breedte 

uit aluminium
• Tien meter ondernok per rol!   
•	 Zeer	flexibele	aansluitingen	in	dubbel	gefelst	

aluminium met een PIB-inlage.  
• De zijranden hebben tot 40% rekbaarheid voor een 
perfecte	aansluiting	op	vlakke	of	matig	geprofileerde	
pannen.   

• Zeer goede weersbestendigheid en duurzame 
uitvoering.

• Snelle en eenvoudige verwerking.
• Markeringslijn voor een optimale plaatsing in het 
center	van	de	nok.

Toepassingen
Deze ondernok ventileert de nok en hoekkeper van hellende daken.  
De aluminium ondervorst op rol geleverd zorgt voor een droge 
zelfventilerende	nokconstructie.
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Rolbreedte: 280mm
Rollengte : 10m
Kleuren:	 bruin/antraciet/rood
Verpakking:	 4x	rol/doos	-	18x	doos/pallet.	 	
	 Droog,	stofvrij	en	vorstvrij
 bewaren in de verpakking -    
 tussen 5°C en 20°C.

Technische kenmerken
Samenstelling: 
Aluminium over de volledige breedte, beide 
zijranden met ingewerkt PIB en onderliggende butyl 
kleefstroken	met	verwijderbare	folie,	damp-open	
waterdicht	vlies.

Oppervlak
ventilatieopeningen:	 214cm²	per	lm
Luchtvolumestroom:		 250m³/h/m
	 bij	20Pa	drukverschil	 
	 <>	168cm²/m
Temperatuurbereik : -30°C tot 100°C
Verwerkingstemperatuur: +5°C tot 40°C
Waterkerendheid: >= 65mm waterkolom   
 volgens DIN EN 20811

Verwerking
De APOK hoekkeperrol wordt over de ruiter- en 
hoekkeperlatten	afgerold	en	ter	plaatse	van	de	
markeringslijn	op	de	latconstructie	mechanisch 
bevestigd.	Bij	het	afrollen	van	de	ventilatierol	
vallen beide zijranden reeds ter plaatse op de 
onderliggende dakpannen. De zijranden zijn 
voorzien van een butylstrook waarbij beide randen 
spanningsvrij	gehecht	moeten	worden	op	de	
bovenste	rij	dakpannen	aan	de	nok	of	noordboom.	

De ondergrond waar de butylstroken moeten 
kleven dient stabiel, droog, stof- en vetvrij te zijn. 
De zijranden vanuit de hoogste welving van de 
pan	naar	beneden	toe	uitdrijven.	De	kleefstroken	
zeer goed aandrukken voor een optimale 
hechting.	Het	damp-open	en	waterkerend	vlies	
voorkomt	slagregen	en	stuifsneeuw	in	de	vorst	en	
noordboom.	Evenals	insecten	en	vogels	worden	
geweerd.	Door	de	combinatie	van	de	afgeschermde	
ventilatieopeningen	en	een	performant	ventilerend	
vlies voldoet de APOK hoekkeperol aan de norm  
DIN 4108-deel 3.

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.


