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Biplex+®, snel geplaatst: 

 kan simpelweg op het dak versneden worden tot de gewenste afmeting 
 plooit zich eenvoudig rond grillige vormen (zoals dakkapellen, enz) 
 laat zich eenvoudig vastnieten of nagelen 
 kan door 1 persoon gemanipuleerd en geplaatst worden 
 plaatsing ongeveer 40% sneller dan bij conventionele materialen 
 is beschikbaar in plaatvorm of rol, wat snijverlies beperkt 

Biplex+® een kleine '+' maakt het grote verschil. 

Biplex+® draagt een ATG goedkeuring als onderdakplaat (certificaat ATG 1926) 
en heeft het Europees CE label met goedkeuring CE EN 13859-1 

Plaatsingsvoorschriften 

De Biplex+® onderdakplaten worden geplaatst op kepers en spanten in horizontale stroken, 
te beginnen ter hoogte van de goot. De 'horizontale' overlapping, afhankelijk van de 
dakhelling (α) en wordt berekend als volgt: 
40/sin α°(in mm), bedraagt 120mm (20°) tot 40mm (bij sterke hellingen). 

De 'verticale' voegen van de platen dienen een overlapping te bezitten tot aan de volgende 
keper of spant. Op elke keper of spant wordt een tengellat bevestigd van minimum 15mm 
dik die de platen op hun plaats houdt. Vervolgens worden de panlatten op de tengellatten 
aangebracht. De ruimte tussen de panlatten en het onderdak laat ventilatie onder de 
dakbedekking en afvoer van eventuele waterinfiltraties toe. De wijze waarop de continuïteit 
van het onderdak bij de verschillende daktdetails (bv. kielgoten) wordt verwezenlijkt, wordt 
aangegeven in het W.T.C.B. - TV 75. Belangrijk is steeds voor ogen te houden dat de 
onderkant van het onderdak afwatert in de dakgoot. 

Indien het onderdak beschadigd wordt tijdens de dakwerken, dient de desbetreffende plaat 
vervangen te worden vooraleer de bedekking geplaatst wordt. Het plaatsen van de 
dakbedekking gebeurt binnen een periode van 9 weken na het plaatsen van het onderdak, 
dit om beschadiging door UV-straling te voorkomen.  

 

Onze technische adviezen aangaande de toepassingen van onze materialen zijn niet bindend. De 

verantwoording voor de toepassing en verwerking van onze producten ligt bij de koper, ook met betrekking tot 

de beschermrechten van derden. De technische gegevens betreffende onze producten zijn richtwaarden.  

Biplex+® is een geregistreerd handelsmerk van de firma IPB nv. 
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