Eurolite Slate

Hoogwaardige rubber dakleien

“Een duurzame daklei op basis van gerecycled
rubber met een authentieke uitstraling en een
uitzonderlijk lange levensduur. “

Eurolite Slate

Hoogwaardige rubber dakleien
Eurolite Slate is een duurzame daklei op basis van gerecycled rubber met een
authentieke uitstraling en een uitzonderlijk lange levensduur.
De vorm van de elementen is dusdanig dat deze van links naar rechts en
van beneden naar boven perfect in elkaar passen. De verwerking van de
elementen op een dak is dus eenvoudig en kan daardoor zeer snel en
effectief gebeuren. Bovendien zorgt de dikte van het leipanmodel voor een
luxe, robuuste en natuurlijke uitstraling. Het unieke universele nok- gevelhoekkeperstuk versterkt de authentieke uitstraling van een natuurleien dak.

Blijvend mooie daken

Een dak met Eurolite Slate blijft lang mooi. In tegenstelling tot originele
natuurleien, keramische- en betonnen dakpannen kan het niet breken,
splijten of kapotvriezen. Omdat Eurolite Slate geen kleurcoating heeft kan
deze ook niet slijten noch afpellen. Bovendien is Eurolite slate door zijn
oppervlakteeigenschappen in hoge mate zelfreinigend.
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Uitzonderlijk robuust en flexibel

Een dak met Eurolite Slate dakleien lijkt niet alleen
robuust; dat is het ook. Het is een Canadees concept,
uitvoerig in de praktijk getest onder de meest zware
weersomstandigheden: van de noordpool tot de evenaar.
De reden voor de fabrikant om, waar dan ook ter wereld,
een halve eeuw garantie op zijn product te verlenen.
Er is geen wijziging of versteviging van de dakconstructie
nodig om Eurolite Slate aan te kunnen brengen.
Ook worden er geen bijzondere eisen aan het
draagvermogen gesteld. Dankzij het unieke onderlinge
verbindingssysteem van Eurolite Slate, kunnen de
pannen ook verticaal op muren worden aangebracht.
Hierdoor zijn ook ontwerpen met verschillende
oppervlaktes en gebroken daken mogelijk. De ‘leisteen’look van Eurolite Slate oogt vanuit elke hoek goed.

De voordelen van

gerecycled rubber
Eurolite Slate bestaat voor 95% uit gerecycled
rubber. Een gemiddeld dak wordt geproduceerd
uit 600 tot 1000 gerecyclede autobanden.
Omdat kunststof op basis van gerecycled
rubber nauwelijks hitte of koude geleidt houdt
het materiaal (met tussenliggende luchtlagen)
uw huis koeler in de zomer en warmer in de
winter. Bovendien geeft Eurolite Slate extra
bescherming tegen geluid van buitenaf.

Eigenschappen
• Licht van gewicht
• Lange levensduurverwachting van meer dan 50 jaar
• Bestaat voor 95% uit gerecycled rubber
• Praktisch onverwoestbaar
• Uitstekend geluidsabsorberend vermogen
• Weerbestendig en vliegvuurbestendig
• Milieuvriendelijk en onderhoudsvrij
• Eenvoudig en snel te installeren
• Leverbaar in diverse kleuren
• Speciale nok-gevelpan zorgt voor naadloze afwerking
• Blijvend kleurecht
• Draagt bij aan duurzaam bouwen (cradle to cradle)
Eurolite Slate is verkrijgbaar in drie fraaie kleuren:
Charcoal Black, Sterling Grey en Rustic Brown.
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Bijzonder gemakkelijke montage
Een dak bedekken met Eurolite Slate gaat vanwege de vorm van het
product bijna als vanzelfsprekend. De bevestiging van de elementen
geschiedt op 5 verdekte punten boven de inhaaknokken waarop het
volgende, bovenliggende element wordt aangeschoven. De elementen
hebben een meer dan dubbele dekking en worden feitelijk mechanisch
bevestigd op twee hoogteniveau’s.

Álles voor het dak.
Aabo Trading, opgericht in 1987, is qua aantal
vestigingen en aantal medewerkers veruit
Nederlands grootste, ongebonden groothandel
in dakmaterialen en aanverwante artikelen. Daar
zijn we heel trots op. Het is die ongebondenheid
die ons in staat stelt om steeds een eigen
marktbenadering te kiezen en ervoor gezorgd
heeft dat wij zijn uitgegroeid tot de meest
complete aanbieder voor álles dat met het dak te
maken heeft. Of het nu gaat om dakmaterialen,
bevestigingsmiddelen, duurzame- en energiecreërende dak-oplossingen, gereedschappen,
dakveiligheid of hoogwaardig zetwerk uit eigen
zetterijen: wij hebben de materialen én de kennis
in eigen huis en eigen beheer. Onze filosofie is
om voor onze klanten de ultieme dakenpartner
te zijn die álles voor het dak heeft en álles voor
het dak geeft...

Het systeem bestaat naast de elementen uit een starterspaneel en een
speciale nok/gevelpan om elke hellingshoek mee te kunnen bedekken. Het
aanbrengen dient vanwege de garantie bij voorkeur door professionele, door
Aabo Trading geïnstrueerde verwerkers gedaan te worden.

Over de verwerking van Eurolite Slate

Rubber is een zeer dampdicht materiaal. Dit vereist maatregelen om
bouwfysische problemen op termijn te voorkomen. Zo dient er voor
voldoende ventilatieruimte onder de Eurolite Slate leipannen te worden
gezorgd. Eurolite Slate moet worden aangebracht op zogenaamde dubbele
panlatten, 18x95 mm. Deze brede panlatten met een onderlinge h.o.h.
afstand van 19,2 cm dienen horizontaal aangebracht te worden op verticale
tengels, 11x38 mm. Dit omdat er een luchtdoorstroommogelijkheid van
goot naar nok dient te zijn. Onder de verticale tengels moet een dampdoorlatende, waterkerende folie worden toegepast.
De Eurolite Slate rubberen daklei is een 4-pans lei-element met een gewicht
van c.a. 1,81 kg per stuk (9,25 kg per m2)Werkende maatvoeringen hxb 192
x 1020 mm, ofwel 0,196m2 per element. Per m2 zijn netto 5,1 Eurolite Slate
elementen nodig. Dit is exclusief snijverlies.

Meer informatie over montage vindt u in de
brochure “Eurolite Slate Verwerkingsdetails” op
www.aabo.nl!

Álles voor het dak.
Aabo Trading Almere B.V.
T:088-9965535, alme@aabo.nl
Aabo Trading Amsterdam B.V.

Aabo Trading Breda B.V.
T:088-9965590, bred@aabo.nl
Aabo Trading Cuijk B.V.

Aabo Trading Drachten B.V.
T:088-9965505, drac@aabo.nl
Aabo Trading Eindhoven B.V.

www.aabo.nl
Aabo Trading Nijmegen B.V.
T:088-9965520, nijm@aabo.nl
Aabo Trading Roermond B.V.

Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:088-9965510, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.

