
Adensis®

Die Sicherheits-
Rollke   hle
mit eingebautem
Zeitspar-Effekt

Tilpasningskunstner

Klöber Roll-Fix®

tilpasser sig med stor 
nøjagtighed til ryg - og grat
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Klöber Roll-Fix
®

Ryg - og grat udluftning, 
med beskyttede frie 
åbninger, og en tekstildug
der tillader en stor 
luftgennemstrømning, men
samtidig er tæt for 
slagregn og fygesne. 
Kanterne falder selv på
plads, og det plisserede
aluminiumstykke påsat en
vedvarende elastisk butyl-
klæber former sig uden
spændinger til tagbeklæd-
ningen med stor
nøjagtighed. Roll-Fix fås i
farverne: Teglrød, gråsort, 
mørkebrun og kan også
skaffes i ægte kobber. 
Roll-Fix leveres i ruller med
5 m, i bredderne 295 mm 
og 390 mm.

1. Forbedrede
    udlufnings-
    egenskaber.
2. Større
    rivestyrke.
3. Bedre
    tilpasning.

 

Forhandler: 
TACODAN A/S 
Birkevænget 5 
Lindved 
DK – 7100 Vejle 
Tlf. 7585 1599 
Fax 7585 1299 



Tekniske data
Roll-Fix ®

Ryg - og grat ventibånd

Anvendelsesområde:

Klöber Roll-Fix® bruges til 
udluftning af tagkonstruktionen. 
Roll-Fix® rulles ud fra tagets 
yderste punkt, og fastgøres til top-
lægten med stifter eller klammer.
Kanterne falder selv på plads, og 
det plisserede stykke tilpasses
tagfladen og bliver derefter fast-
klæbet med butylbåndet. Tekstil-
dugen tillader luftgennem-
strømning, men er samtidig tæt 

Sammensætning

Luftvolumen gennemstrømning                                    450m³/hm ved 20 Pa trykforskel
Temperaturbestandighed                                              -30° til +100°C
Forarbejdningstemperatur                                            +5° til +40°C
Vandtæthed                                                                  ≥ 65 mm vandsøjle DIN EN 20811
Rullelængde                                                                  5 m
Farve / aluminium                                                        teglrød, mørkebrun, gråsort
Specialudførelse                                                           Ægte kobber
Bredder                                                                        295 mm                    390 mm
Udluftningsareal                                                           1100 cm²/m              1900 cm²/m
Fladevægt ca.                                                               410 g/m                    420 g/m
Bølgeprofilbredde ca.                                                   58 mm                      80 mm
Vare nr.                                                                        KR2000                            KR3000

Forbehold for tekniske ændringer 12/01

 

Leverandør:
TACODAN A/S
Birkevænget 5, Lindved
7100 Vejle
Tlf. 7585 1599
Fax 7585 1299

Med kombinationen af beskyttede 
frie åbninger, og en tekstildug med 
stor luftgennemstrømning overholder 
Roll-Fix® kravene i DIN 4108 afsnit 3.

Stof af fleece                                                                                 
Aluminium eller kobber                                                     
Klæber: Butylkautsjuk

DIN LEVERANDØR AF TAGTILBEHØR

for fygesne og slagregn.   




