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DAKPANPROFIELEN
DAMWANDPROFIELEN
GOLFPLATEN
VLAKKE PLATEN

KUNSTSTOF GOLFPLAAT ,
DAK EN GEVELPROFIELEN

De lichte dakprofielen van Weikhoplex zijn een nieuw
alternatief voor dakbedekkingen zoals golfplaten en
stalen dakpannen en zijn bovendien bij uitstek geschikt
voor asbestsanering.
Kunststof elementen worden al jaren met succes
toegepast in Zuid Amerikaanse en Aziatische landen
zoals China. Zo ontstond het idee ze te importeren onder
de naam Weikhoplex, met name als vervanging van oude
asbestgolfplaten.
Qua uiterlijk kunnen zij met hun diepe duurzame kleur
en heldere glans concurreren met keramische- en
betonpannen. Een bijkomend voordeel is dat zij door de
hoge materiaaldichtheid geen vuil o
 pnemen en zelfreinigend zijn. Door hun sterkte en lichte gewicht
kunnen zij 1 op 1 asbestgolfplaten of andere elementen
vervangen op de bestaande o
 nderconstructie.

Keuze uit verschillende kleuren
Alle dak-, golfplaat en gevelprofielen zijn in
verschillende kleuren verkrijgbaar. Voor Nederland zijn
de standaardkleuren antraciet en steenrood.
De overige kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Weikhoplex-elementen zijn voorzien van een dakpanprofiel; 105 cm breed tot 6,85 m lang. De toplaag van
acrylonitril styreen-acrylaat zorgt voor een u
 itstekende
weersbestendigheid, terwijl de body van uPVC de n
 odige
sterkte aanbrengt. De onderzijde heeft een witte deklaag
zodat er een helder p
 lafond ontstaat.
Weikhoplex is uitstekend chemisch b
 estendig en voor
stallenbouw corrosievast. Om daglicht binnen te laten is
een transparante uitvoering mogelijk. De hoge slagvastheid maakt het bestand tegen vandalisme.
Een compleet pakket van aansluitstukken zorgt voor
alle gewenste dakvormen. Geproduceerd onder ISO9001,
gegarandeerd voor 30 jaar met 10 jaar op kleurechtheid
is uw dakkwaliteit voor jaren verzekerd.

WEIKHOPLEX DAKPANPROFIEL
MAAKT TOEPASSING
ZONNEPANELEN MOGELIJK
Golfbaan het Rijk van Nijmegen in Groesbeek gaat
zonne-energie opwekken op het dak van de opslagruimtes van trolleys. Om dit mogelijk te maken is er
gekozen voor de lichtgewicht dakbedekking in de vorm
van Weikhoplex dakpanprofielen.
Het dak van de opslagruimte, met een totale oppervlakte
van ongeveer 450m2, was zeker 40 jaar oud en zichtbaar
aan vervanging toe. Aan de ene zijde was het dak bedekt
met OVH-dakpannen, aan de andere zijde met (asbesthoudende) golfplaten. De wens van de Golfbaan het Rijk
van Nijmegen was om het dak een luxueuze uitstraling
te geven en bovendien te voorzien van zonnepanelen.

Dat laatste was echter problematisch, aangezien het
een lichte dakconstructie betreft die het gewicht van
zonnepanelen niet zou kunnen dragen. Daarom werd
besloten de oorspronkelijke dakbedekking volledig te
verwijderen en te vervangen met Weikhoplex dakpanprofielen. Dit leverde een besparing van 12.000 kilo (!) in
gewicht op. Zo konden de zonnepanelen dus alsnog op
de dakconstructie geplaatst worden. Daarnaast zijn de
lichtgewicht dakelementen van gelamineerd kunsthars
milieuvriendelijk, stevig, hittebestendig en zelfreinigend.
Daarmee zijn ze verzekerd van een mooi en duurzaam
dak dat amper onderhoud vergt!
^ Weikhoplex gevelprofiel

“

Onlangs heeft de firma Vlasman een aantal
asbesthoudende golfplaatdaken vervangen voor
nieuwe kunststof dakprofielen. De o
 pzichter van
de wijk was erg t evreden hierover en spreekt over
een goede kwaliteit van het dak. Doordat het dak
aan de onderkant wit is gemaakt, oogt het in de
berging veel l ichter. In het verleden werden er vaak
golfplaten gebruikt welke erg overeen kwamen
met de asbesthoudende daken. Hierdoor werden
er vaak onnodig inventarisaties uitgevoerd. Met dit
nieuwe type dak is er geen reden voor twijfel.
Edwin Opdam, Vlasman b.v.

”

Producten

BESCHRIJVING

PRODUCT

PLAATSING

NR.

PRIJS

WE-S001

€ 10,95
per m2

WE-S002

€ 10,25
per stuk

WE-S003

€ 11,25
per stuk

WE-S004

€ 11,45
per stuk

WE-S005

€ 5,85
per stuk

WE-S006

€ 7,50
per stuk

WE-S007

€ 3,75
per stuk

WE-S008
WE-S009

€ 5,95
per stuk

WE-S010

€ 11,65
per stuk

WE-S011

€ 10,40
per stuk

Dakpanelement
L tot 6,85 m op maat
Standaardlengtes:
219 cm / 240,9 cm / 284,7 cm / 306,6 cm

Nokelement
L 105 cm

Scharnierend nokelement
L 105 cm

Alternatief nokelement
L 200 cm
Te combineren met onder andere Topvent

Hoekkepervorst
L 105 cm

Eindvorst
L 33 cm B 10 cm H 25 cm

Hoekkeper eindvorst
L 15 cm

Onderpanelement
L 105 cm

Gevelelement L + R
L 112 cm B 19 cm H 8 cm

Kilgoot
L 105 cm B 28,5 cm H 13 cm

BESCHRIJVING

PRODUCT

PLAATSING

NR.

PRIJS

WE-S012

€ 9,35
per stuk

WE-S013

€ 11,45
per stuk

WE-S014

€ 12,50
per stuk

WE-S015

€ 8,50
per stuk

WE-S016

€ 18,75
per stuk

Opgaand gevel aansluitelement L + R
L 105 cm B 20 cm H 18 cm

Aansluitstrook gevel
in dakvlak en dakkapel
L 105 cm B 29 cm H 14 cm

2-weg broekstuk

3-weg broekstuk
L 28 cm B 28 cm H 32 cm

4-weg broekstuk

Polycarbonaat dakpanelement
lichtdoorlatend

WE-S017

L 109,5 cm of 219,5 cm

Vlakke plaat
L op maat B 115 cm

€ 10,50
per m2

WE-S019

€ 0,25
per stuk

WE-S020

€ 0,30
per stuk

Schroef met vleugel
Voorboring niet nodig

€ 56,per stuk

WE-S018

Zelfborende schroevenset
Zonder dop, voorboring niet nodig

€ 30,per stuk

Producten

BESCHRIJVING

PRODUCT

NR.

PRIJS

WE-S021

€ 10,95
per m2

WE-S022

€ 24,60
per m2

WE-S023

€ 11,45
per stuk

WE-S024

€ 10,95
per m2

WE-S025

€ 1,25
per stuk

WE-S026

€ 5,per m1

WE-S027

€ 3,75
per stuk

Golfplaat profiel
Standaardlengtes:
219 cm / 240,9 cm / 284,7 cm / 306,6 cm
Golfplaat profiel
lichtdoorlatend
Standaardlengtes:
219 cm / 240,9 cm / 284,7 cm / 306,6 cm
Nokelement golfplaat
B 60 cm Standaardlengtes:
93 cm / 112 cm / 113 cm
Te combineren met onder andere Topvent
Damwand profiel dakelement
Standaardlengtes:
219 cm / 240,9 cm / 284,7 cm / 306,6 cm

Leien
L 40 cm B 27 cm

Gevel afdekprofiel
Op lengte leverbaar links en rechts

Aansluitprofiel golfplaat
L 200 cm B 15 cm

BESCHRIJVING

PRODUCT

NR.

PRIJS

WE-S028

€ 0,60
per m1

WE-S029

€ 1,75
per m1

WE-S030

€ 2,25
per m1

WE-S031

€ 2,50
per m1

Afdichtingstape
Per rol verkrijgbaar. Bij dakhellingen
onder 35° dient deze tape bij horizontale
én verticale naden te worden gebruikt.

Afdichtingsprofiel schuimband
Strook 100 cm

Stalen panlat
30*40*30 mm, op lengte leverbaar

Stalen omegaprofiel
25*20*40*20*25 mm, op lengte leverbaar

Alle dakplaatelementen en hulpstukken zijn te bestellen in verschillende kleuren naar keuze.
Standaard kleuren zijn antraciet en steenrood.
Prijswijzigingen voorbehouden. Alle prijzen zijn gebaseerd op bruto adviesprijzen en exclusief BTW. Kortingen zijn bespreekbaar.
Voor vrachten onder 100 m2 geldt een nader te bepalen vrachttoeslag.
Op deze producten zijn algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Indien dit niet is bijgesloten zijn deze opvraagbaar via info@weikhoplex.nl.

Afmetingen en doorsnedes

Productinformatie
Materiaal

Materiaal eigenschappen

De in 1 bewerkingsgang geëxtrudeerde kunststof platen zijn

Gewicht

1,85 kg/m2

opgebouwd in 3 lagen.

Belastbaarheid

max. 300 kg/m2 bij een maximale

en overspanning	montageafstand van h.o.h. 130 cm voor
←
←
←

gordingen en houten of metalen regels

Toplaag
Body
Onderlaag

Slagvastheid	bestand tegen de vrije val van 1 kg zware
stalen kogel van een hoogte van 3 m
Vuurbestendigheid	getest klasse B1 volgens standaard
GB8624-2006. Wordt getest volgens

De toplaag: Bestaat uit ASA (acrylonitril styreen acrylaat), een

Nederlandse norm

elastomeer met hoge taaiheid. Dit zorgt voor weersbestendig-

ƛ = 0,325 W/mk

heid en esthetische afwerking. Kan in hoogglans en mat worden

Warmtegeleidingscoëfficiënt

uitgevoerd. De body bestaat uit uPVC, een harde pvc, vermengd

Lineaire uitzettingscoëfficiënt α = 4,93.10-6 m/m.K-1 in twee richtingen

met 43% gemalen kalsteen (CaCO3). Deze heeft dezelfde kleur als

Elektrische isolatie	bestand tegen mogelijke elektrische

de toplaag en zorgt vooral voor de sterkte. De onderlaag bestaat

ontladingen

uit uPVC, een harde pvc, vermengd met 33% gemalen kalsteen.

Geluidsisolatie

Dit zorgt voor een fraai uiterlijk aan de onderzijde van het dak met

UV bestendigheid	voldoet aan internationale normen bij

isoleert goed tegen regen en sterke wind

witte kleur om binnen een licht plafond te geven.

warme en koude straling
Kleurbestendigheid

10 jaar garantie

Waterdichtheid 	is goed door de hoge materiaal dichtheid en
weinig onderbrekingen t.g.v. de plaatvorm
Vuilaanhechting 	door het dichte oppervlak neemt het geen
vuil op en is het zelfreinigend
Chemische bestendigheid

uitstekend

Milieuaspecten	het materiaal is recyclebaar en heeft geen
radioactiviteit
Garantie	30 jaar op materiaal. Bekijk onze overige
garanties op www.weikhoplex.nl

“

Het verwerken van Weikhoplex dakpanelen
is eenvoudig, het gewicht en de afmeting
van de panelen draagt daar zeker aan bij.
Met de b
 ijbehorende accessoires kan een
prima afwerking van de nok en gevel
gerealiseerd worden. Ook zijn de panelen
met de b
 ijgeleverde bevestigingsmiddelen
perfect te f ixeren op de ondergrond.

”

Wil Weijers, WeijersPD
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