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AXO ProAttika® Profiel 03 
Innoverend en architecturaal verdoken dakrand systeem

Wettelijke info Bij de verwerking van onze producten moet de informatie op onze technische informatiebladen worden 
opgevolgd en moet er rekening worden gehouden met de algemene en specifieke normen van de respectieve 
landen en de aanbeveling van de respectieve nationale vakverenigingen (bv.: WTCB, IVP- ETICS…) en de Röfix 
handboeken.

Materiaalbasis Polyester van het Orthoptaal versterkt met glasvezel
Eigenschappen Het product is stabiel en niet ontvlambaar onder normale omstandigheden. Het product is onoplosbaar in 

water.
Verwerking Bij afdichting van dak en kim wordt de kimafdichting minstens 10 cm over de gevelrand gekleefd volgens 

voorschriften van de fabrikant van de dakdichting. De voorgevormde AXO ProAttika®-isolatieblok op maat 
snijden in functie van de totale breedte van de dakopstand (incl. gevelisolatie).  

De AXO ProAttika®-isolatieblok verkleven op het horizontale vlak van de dakopstand en op de gevelisolatie. 
Zowel horizontale als verticale verlijming gebeuren met AXO FIX 120 PU-kleefschuim. De AXO ProAttika®-iso-
latieblokken uitgelijnd, in hetzelfde vlak t.o.v. de onderliggende gevelisolatiepanelen plaatsen. De isolatieblok 
aan laten sluiten op de isolatie van het gevelvlak en die van de opstaande dakisolatie. Hierbij gebruik maken 
van een laserpas. Uitpuilend AXO FIX 120 PU -kleefschuim afsnijden en lokale oneffenheden wegschuren.     

De AXO ProAttika® profielen dienen voorafgaande het verlijmen ontvet te worden. De AXO ProAttika®-da-
krandprofielen met in de ATG opgenomen Röfix kleef-en wapeningsmortel volvlakkig verlijmen en positio-
neren met behulp van een laserpas. De verkleving gebeurt op de voorzijde ter hoogte van uitsparing van het 
BS -isolatieblok en op het horizontale vlak. Gelijktijdig de bovenlat over de helft van de lengte over het AXO 
ProAttika®-profiel schuiven. Alvorens de profielen vast tegen elkaar te schuiven de dichtings en montage kit 
ProAttika®montagelijm aanbrengen op de kopse zijden van de profielen. Aansluitend overtollige kit verwij-
deren. De AXO ProAttika® profielen met diamant slijpschijf op maat snijden. Voor de buiten-en binnenhoek 
bestaan geprefabriceerde hoekstukken. De hoeken kunnen ook in verstek geplaatst worden.    

De uitsparing ter hoogte van het AXO ProAttika® profiel uitvlakken met in de ATG opgenomen Röfix kleef-en 
wapeningsmortel, gelijk met de voorzijde van de gevelisolatie. Gelijktijdig een 20cm brede strook systeem 
-wapeningsweefsel Röfix P50 inbedden (waarvan 10cm in de mortel en op het profiel). Aansluitend met het 
AXO ProAttika® profiel het bovenvlak afstrijken met in de ATG opgenomen Röfix kleef-en wapeningsmortel 
over de volledige breedte. In het mortelbed het systeem wapeningsweefsel Röfix P50 inbedden.

De horizontale afdichting gebeurt met systeemcomponent Primer FG40 en membraan Resitrix van de pro-
ducent z VM Building Productions. De uitvoeringsmodaliteiten van de fabrikant dienen gevolgd te worden. 
Gelieve de bestektekst van VM Building Solutions te raadplegen. 

Na droging wordt in de ATG opgenomen Röfix kleef-en wapeningsmortel met wapeningsweefsel Röfix P50 
over het volledige gevelvlak aangebracht tot 2 mm onder het bovenste uiteinde van de  schuiflat van het AXO 
ProAttika® profiel. De afwerkpleister (en ev. voorstrijk) wordt naderhand over de droge, gewapende onderlaag 
aangebracht. Resterende systeem-wapeningsmortel moet van de bovenzijde van het profiel verwijderd 
worden, de bovenzijde van het ProAttika moet gevrijwaard zijn van uitgeharde mortels of pleisters. De 
verwerkingsrichtlijnen van de fabrikant van het ETICS zijn strikt te respecteren.

Opmerkingen Het AXO ProAttika Systeem ® wordt geplaatst door gekwalificeerde bedrijven die na een opleiding bij AXO 
Industries een kwalificatieattest ontvangen hebben. Architect, hoofdaannemer en onderaannemers dienen 
een aanmelding van de werf digitaal aan te melden alvorens de werken van start kunnen gaan Een afstem-
mingsvergadering met de architect, ETICS -plaatser, AXO Industries en dakwerker dient ter voorbereiding vóór 
aanvang van de dak -en gevelwerken georganiseerd te worden.
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Innoverend en architecturaal verdoken dakrand systeem

Gevarenaanduiding Continue blootstelling aan het stof dat bij bewerking (zagen, frezen, boren ) vrijkomt kan soms irritatie van 
de huid, minder frequent van de ogen, neus en keel veroorzaken. Het is dus aan te raden bij het bewerken de 
normale veiligheidsvoorschriften zoals veiligheidsbril, stofmasker en of afzuiging in acht te nemen. Bij brand 
kunnen gassen ontstaan waarbij het aan te raden is bij het betreden van de brandende ruimte zich individueel 
te beschermen Bij materialen via de pultrusietechniek geproduceerd is het vrije Styreengehalte kleiner dan 2 
% en voldoet aan de normen ivm toepassing die Food approved dienen te zijn.

SAP-artikelnummer 050064101
Verpakkingswijze
Dikte 4 mm
Kleur RAL 9001
Breedte 40 mm
Hoogte 52 mm
Dichtheid 1,8 Kg/dm³
Volumewijziging 8 μm/m/ °C in de lengterichting
Glasvezelgehalte 40 à 70 %.
Thermische geleidbaar-
heid

0,2 - 0,4 W/M/°C

Soortelijke warmte 1 - 1,2 KJ/Kg/°C
Behandeling glasvezel Polymerisatie van Polyester hars op een drager van
Productiemethode Pulstrusie

Algmene richtlijnen: Met dit informatieblad verliezen alle eerdere uitgaven hun geldigheid. 
De informatie op dit technisch informatieblad stemt met onze huidige kennis en praktische gebruikservaring 
overeen. 
De informatie werd zorgvuldig en nauwgezet opgesteld, echter onder voorbehoud van juistheid en volledig-
heid en zonder aansprakelijkheid voor de verdere beslissingen van de gebruiker. De informatie alleen mo-
tiveert geen rechtsverhouding of andere bijkomende verplichtingen. Ze ontslaat de klant in principe niet van 
zijn plicht om het product zelf te controleren op zijn geschiktheid voor het voorziene gebruiksdoel. 
Onze producten worden, net als alle grondstoffen die erin zijn bevat, voortdurende gecontroleerd, waardoor 
een constante kwaliteit gewaarborgd is. 
Onze technische adviesdienst staat te uwer beschikking in geval van vragen met betrekking tot het gebruik en 
de verwerking en voor demonstratie van onze producten. 
De actuele stand van onze technische informatiebladen vindt u op onze website of kan op het nationale kan-
toor worden opgevraagd. 
Bij de verwerking van onze producten moet de informatie op onze technische informatie   bladen worden 
opgevolgd en moet er rekening worden gehouden met de algemene en  specifieke normen van de respectieve 
landen (handboek ETICS IVP,  etc.) en de aanbeveling van de respectieve nationale vakverenigingen (bv.: WTCB, 
IVP-  ETICS…) en de Röfix handboeken. 
Gedetailleerde veiligheidsinstructies vindt u ook op onze afzonderlijke veiligheidsinformatiebladen terug. Deze 
veiligheidsinformatiebladen moeten vóór gebruik worden doorgelezen.
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Pleisterlagen volgens voorschrift Etics Producent 
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