SAB® SANDWICHDAKPANELEN
Nieuw vanuit onze nieuwe fabriek in
Geldermalsen: dakpanelen met een 3-kroons
trapezium of een 40 mm golfplaat aan de
buitenzijde. De panelen kunnen geleverd
worden in een lengte tot maar liefst 25 meter.
Mocht dat nog niet voldoende zijn, dan kan
er middels de nieuwste technologie ook een
kopse overlap gerealiseerd worden, die 100%
schuimvrij en recht afgesneden is. Er hoeft op
de bouwplaats geen enkele nabewerking meer
plaats te vinden. Als kernmateriaal gebruiken

* Met Colorcoat HPS200 Ultra®

we ons vertrouwde brandveilige PIR schuim
met zeer goede isolatie-eigenschappen.
Voor de buitenplaten ligt ons ruime assortiment Colorcoat HPS200 Ultra® en Colorcoat
Prisma® klaar. De binnenzijde kan, naast staal
met de bekende interieur- of agri-coating,
ook geleverd worden in aluminiumfolie.
Deze prefab bouwelementen zorgen in één
montagegang voor een comfortabel wind- en
waterdicht dak. Uitstekend geïsoleerd, en
40 jaar gegarandeerd*.

SAB SANDWICHPANELEN VOOR SCHUINE DAKEN
Isolatie: een dikke kern van brandveilig PIR schuim. Een prefab element zonder koudebruggen en
met een hoogwaardig afdichtingsband in de voeg, garandeert een Rc-waarde tot boven de 6,0.
Alle SAB sandwichpanelen zijn geschikt voor luchtdicht bouwen.
Economische keuze: SAB sandwichpanelen gaan tientallen jaren mee en zijn sterk en licht van
gewicht, waardoor besparingen op de staalconstructie mogelijk zijn. De panelen zijn snel en
eenvoudig te monteren en uitermate geschikt voor zowel nieuwbouw, als (asbest)renovatie.
Vraag naar de Colorcoat kleurenkaarten voor alle coating- en kleurmogelijkheden.
Onze adviseurs staan klaar om je te helpen bij alle technische vragen.

Technische specificaties SAB Dakpanelen
Type

Liniëring

Dikte •

Rc-waarde

U-waarde

mm

m²K/W

W/m² K

SAB D 83.1000 SL ••

SL

43 / 83

2,6

0,35

SAB D 120.1000 SL

SL

80 / 120

4,3

0,22

SAB D 160.1000 SL

SL

120 / 160

6,2

0,15

SAB D 70.1000 TL ••

TL

40 / 70

2,0

0,46

SAB D 90.1000 TL

TL

60 / 90

2,9

0,32

SAB D 110.1000 TL

TL

80 / 110

3,8

0,25

SAB D 130.1000 TL

TL

100/130

4,7

0,20

SAB D 160.1000 TL

TL

130/160

6,1

0,16

SAB Dakpanelen met een golf- (SL) of een
trapeziumprofilering (TL).

Maximale lengte: 25 meter
•) Kerndikte / Totale dikte
••) 	Ook verkrijgbaar in ECO-uitvoering met een aluminiumfolie aan de binnenzijde.
Hiermee kan je zowel gewicht als kosten besparen.

Een schone overlap voor lange daken en
makkelijke montage.
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De inhoud van deze flyer is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld.
Echter Tata Steel noch haar dochterondernemingen zijn verantwoordelijk
noch aansprakelijk voor fouten of mogelijk misleidende informatie.
Voordat klanten gebruik gaan maken van producten of diensten die worden
vervaardigd of geleverd door Tata Steel en haar dochterondernemingen,
dienen zij zichzelf te overtuigen van de geschiktheid.
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