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 Rhepanol staande naad profiel 

 
 
 
 
Het Rhepanol staande naad profiel bestaat uit de kunststof  
polyisobutyleen (PIB) en wordt gebruikt om reliëf te geven aan de 
Rhepanol.  Het profiel wordt door middel van hete lucht op het 
Rhepanol membraan gelast. 
 
 
Toepassingen 
Het profiel wordt vooral gebruikt om een staande naad effect te 
creëren op daken en gevels die afgedicht zijn met Rhepanol hfk. 
 
 
 
Voorbereiding en plaatsing 
De staande naad profielen worden op de zuivere en droge 
Rhepanol membranen gelast met hete lucht. 
De naadzone wordt vooraf met Rhepanol h naadreiniger 
proper gemaakt. 
Voor het aandrukken van het profiel op de Rhepanol wordt  
gebruik gemaakt van een speciale aandrukrol. 
Het is aan te raden om de uiteinden van de profielen in verstek  
te snijden of om over de naden speciale bevestigingsclipsen te 
plaatsen. 
 
 
 
Technische gegevens 
Kleur licht grijs 
Grondstofbasis Rhepanol (PIB) 
Dichtheid  ong. 1,26 g/cm³ 
Shore A hardheid enkelwaarde : ≥ 75 
Profiellengte 2 m 
Stockage enkel liggend in een proper en droog lokaal 
 
 
 
 
 
 
We wijzen er duidelijk op dat alle vermelde inlichtingen, in het bijzonder de aanbevelingen inzake de 
implementatie en het gebruik van het product en zijn bijproducten, gebaseerd zijn op onze kennis en  
onze praktijkervaringen die werden verworven onder gangbare omstandigheden, voor zover de producten 
naar behoren werden bewaard en gebruikt. Omwille van de diversieit aan materialen, dragers en werk- 
omstandigheden, en ongeacht elke juridische band, kunnen onderhavige inlichtingen of mondelinge 
indicaties geen garantie op resultaat bieden of FDT aansprakelijk stellen. Indien de gebruiker opzettelijk 
wangedrag of grove nalatigheid van FDT aanhaalt, moet hij het bewijs leveren dat hij FDT daadwerkelijk,  
schriftelijk en binnen de vereiste termijn, op de hoogte gebracht had van alle algemene en  
specifieke inlichtingen die noodzakelijk zijn voor een gepaste en pertinente evaluatie.   
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker na te gaan of het product geschikt is voor het  
voorziene gebruik.  FDT behoudt zich het recht voor om de specificaties van het product te wijzigen. 
De rechten van derden moeten nageleefd worden. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.  
Versie:maart 2018 @ 2018 FlachdachTechnologie GmbH, Mannheim  
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