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Jouw partner in dak & gevel

Scan en ontdek 
méér over APOROOF 
flashing 1.6mm

APOROOF 
FLASHING 
1.6MM - 30CMx2.5M

Productomschrijving
APOROOF FLASHING  is een strook (op rol) uit ongevulkaniseerd 
EPDM-rubber dat vervormbaar is.
Na verwerking en in contact met de openlucht zal de flashing 
vulkaniseren.
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Uitwerken van onregelmatige en lastige 
detailleringen zoals afwijkende hoeken en 
ronde doorvoeren.

Verwerking
De flashing kan enkel met APOROOF 
contactlijm verwerkt worden op het APOROOF 
membraan De contactlijm dient zoals steeds 
tweezijdig aangebracht te worden; enerzijds op 
de onderzijde van de flashing, anderzijds op het 
EPDM membraan.
De flashing dient na het aanbrengen van 
APOROOF contactlijm aangebracht op het 
detail licht verwarmd te worden voor een 
soepele aansluiting te bekomen, dit na 
uitdrogen van de APOROOF contactlijm.
De APOROOF FLASHING dient na plaatsing 
steeds afgekit te worden met de APOROOF 
NADENLIJM 600ML.

Opslag & verpakking
De rolletjes van 300mm op 2,5m zijn  
3 maanden houdbaar bij een temperatuur  
tussen 0 en 8°C (koelkast).

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

E
X C L U S I V E S

EX
CLUSIVES

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.

Raadpleeg voor gebruik de complete  
technische handleiding van APOROOF.


