
Originele VELUX producten voor vakkundige montage

BFX 1000

Waterkerende manchet met lekwatergoot

• Waterdichte damp-open aansluiting voorkomt condensatie
• Perfecte pasvorm rond het dakraam voor een eenvoudige en correcte montage
• Eenvoudig te bevestigen aan het frame en te bekleden op de latten
• Ademend materiaal minimaliseert het risico op condensatie
• Hoekverbindingen met zelfklevende, overlappende folie zorgen voor waterdichtheid
• De kraag kan zowel op vlakke als geprofileerde dakbedekkingen worden gemonteerd
• Verstelbare en zelfdragende lekwatergoot met fixatieklemmen voor de manchet

Vormt een strakke 
aansluiting tussen 
het dakraam en de 
dakfolie.

Overlappende  
folies zorgen voor 
waterdichte en 
strakke aansluiting.

Gevormde hoeken 
voor een eenvou dige 
en perfecte pasvorm.

De lekwatergoot 
leidt water om de 
dakopening heen.

Fixatie van de  
waterkerende  
manchet met  
speciale klemmen.

De plooien zijn  
eenvoudig over de 
latten te plaatsen.

LekwatergootWaterkerende manchet
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Zelfklevende, overlappende folies en  
voorgemonteerde butylstrips garanderen 
een goede en effectieve aansluiting met het 
frame en de hoekverbindingen.

Het gedeelte van de kraag dat is verbonden 
met het kozijn is niet geplooid, voor eenvou-
digere aansluiting. Wordt compleet geleverd 
met voorgemonteerde butylstrips.

Een passend ontwerp
Een slim, gepatenteerd ontwerp met plooien 
maakt het gemakkelijk om de kraag over de 
latten te vouwen voor een absoluut correcte 
aansluiting.

Snelle en veilige aansluiting
De manchet wordt in één stuk geleverd en 
past precies om de opening het dakraam,  
voor een strakke en snelle montage.
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Lekwatergoot
De meegeleverde, zelfdragende lekwatergoot 
houdt het dakfolie op zijn plek terwijl lekwater 
om de dakopening wordt geleid.
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Ontworpen voor een strakke aansluiting Technische specificaties

VoordelenToepassingen

Waterkerende manchet – BFX

3-laags polypropyleen (PP) materiaal met waterdamp-
doorlatende eigenschap.

Reactie op vuur: Klasse E, EN 11925-2

Waterdamp-
doorlatendheid 
(Sd):

<0,045 m, EN 12572

Waterpenetratie: Klasse W1, EN 1928

Dakhelling: 15°- 90°

Contact:
VELUX Nederland B.V.
info@velux.nl
030 - 6 629 629
www.velux.nl

Snel & eenvoudig  
monteren

Origineel  
VELUX product

Perfect passend Optimaal binnenklimaat Garantie

GARANTIE

Enkele montage:
BFX –K– 1000

18 mm gekoppel-
de montage met  
EBY onder-
steuningsbalk:
BDX –K– 1010

Montage met 
met verlengstuk 
voor GIL/GIU  
of GDL:  
BFX WK34 0000

Bij verdiepte montage of geïsoleerd  
renovatie gootstuk EW/EL 6000: 
BFX -K-- 1000F




