Originele VELUX producten voor vakkundige montage

BDX 2000

Isolatieframe inclusief waterkerend manchet
en lekwatergoot
• Dicht en isoleer het dakraam van buitenaf
• De isolatiekraag voorkomt warmteverlies en minimaliseert koudebruggen rond het frame
• Combinatie van hard en flexibel schuim zorgt voor een strakke,
energie-efficiënte montage in de dakconstructie
• Hoekbeugels zorgen voor een eenvoudige en veilige montage van het isolatieframe
• Inclusief waterkerende manchet en lekwatergoot
• De ideale aansluiting tussen het dakraam en het geïsoleerde dak

Isolatieframe

Uitstekende isolatie
door het speciaal
ontwikkelde foam.

Eenvoudige montage
van het frame.

Strakke pasvorm
voor het beste
resultaat.

Inclusief water
kerende manchet
die precies om het
kozijn past.

De manchet vormt
een correcte aan
sluiting met het
dakraam en dakfolie.

De zelfdragende
lekwatergoot leidt
water om de
dakopening heen.

Het effect

Technische eigenschappen

Incl. BDX

Excl. BDX

Isolatieframe – BDX

Waterkerend manchet – BFX

Metalen rand:

0,5 mm thermisch gegalvaniseerd
staal. 100 gram Zn per m2

3-laags polypropyleen (PP) materiaal met waterdampdoorlatende eigenschap.

Isolatiefoam:

‘Hard foam’: Polyethyleen (PE) foam.
‘Zacht foam’: Brand: B2 (DIN 4102)
Bestand tegen -40°C tot +80°C

Reactie op vuur:

Klasse E, EN 11925-2

Waterdampdoorlatendheid
(Sd):

<0,045 m, EN 12572

Waterdoorlatendheid:

Klasse W1, EN 1928

Dakhelling:

15°- 90°

Zacht schuim:

Het isolatieframe zorgt voor een goede
isolatie tussen de dakconstructie en het
raamkozijn. De situatie met BDX toont een
vermindering van de koudebrug en een
verhoogde oppervlaktetemperatuur.

Toepassingen

Zacht brandwerend schuim voor
afdichting. Brandklasse E.
Temperatuurbestendig tussen -20°C
en +80°C.

Warmte
geleiding:

<0.040 W/mK

Dakhelling:

15°- 90°
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18 mm gekoppeld met EBY
ondersteuningsbalk BDX -K-- 2011
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Speciaal ontwikkeld
foam
Een combinatie van 17 mm
gehard schuim en 13 mm soepel
schuim verbetert de isolatie
sterk en zorgt voor een strakkere
pasvorm in de dakconstructie.

100 mm gekoppeld met EKY
ondersteuningsbalk BDX –K– 2011E

Montage met verlengstuk voor
GIU/GIU of GDL BDX WK34 2000
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Hoekverbindingen

Correcte montage

Snel en veilig

Het isolatieframe is eenvoudig en
nauwkeurig geassembleerd met
de hoekverbindingen.

Het isolatieframe bevat
montagebeugels die een
betere ondersteuning van het
frame bieden.

De waterkerende manchet
bevat voorgemonteerde butylstrips die een snelle en strakke
verbinding tussen het dakraam
en de dakconstructie garanderen.

Bij verdiepte montage BDX -K-- 2000F

GARANTIE

Origineel
VELUX product

Snel & eenvoudig
monteren

Perfect passend

Optimaal binnenklimaat

Garantie
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VELUX Nederland B.V.
info@velux.nl
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www.velux.nl

