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Daktrim | 165 x 6 x 4,50 cm

Artikelnr.: 96700047
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Productinfo

Daktrimmen

Niet alleen visueel, maar ook voor een betere functionele bevestiging van de EPDM dakfolie.

Let op: Voor bevestiting worden normale RVS schroeven / spijkers nodig (verkrijgbaar in bouwmarkten) evenals de
siliconenkit (te vinden onder "Toebehoren").

Producttoepassingen

Voor de afwerking van de dakranden van EPDM dakfolie.
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Tech. Details
Staat Nieuw

Type Daktrim

Lengte 1,65 m

Lengte A 6,00 cm

Lengte B 4,50 cm

Hoek 90°

Gewicht (ca.) 1,00 kg

Materiaal Staal

Kleur Blank

Toepassing Afsluiting dakrand

Merk Tytane
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Montage

Montage

Voor bevestiting worden normale RVS schroeven / spijkers nodig (verkrijgbaar in bouwmarkten) evenals de
siliconenkit (te vinden onder "Toebehoren").

Let op: Voor gedetailleerde informatie met duidelijke instructies verwijzen wij uitdrukkelijk naar de montage-
instructies onder "Downloads”.
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