
- - ontworpen voor échte aannemers

Biedt zekerheid 
aan uw klanten 

Op weg naar BEN 2020 is de tijd waarin een onderdak enkel maar moest beschermen tegen 
regendoorslag, definitief voorbij. Als specialist in uw vak ervaart u dagelijks dat de materiaalkeuze 
nu bepaald wordt door:

• Energiebesparing: beschermen & ondersteunen van de isolatie & vermijden van koudebruggen
• Comfort: dempen van geluid en van de zomerse hittedoorslag
• Duurzaamheid: levensduur van het materiaal en zijn werking
• Gezondheid: van uw klanten en hun woning
• Milieu-impact van de gebruikte materialen

Uw klanten zijn beter geïnformeerd dan ooit! Hierdoor krijgt u als vakman te maken met toenemende 
druk op prijs-kwaliteit en uitvoeringstermijn. Bent u een professional die elke werf met een gerust 
gemoed achter zich wil laten? Met Celit kan u een kwalitatief antwoord bieden op de noden van uw 
klanten, en kan u zich nog beter profileren als kwaliteitspartner. Met Celit bent u degene die de meest 
voordelige oplossing op lange termijn aanbiedt!

Een dak krijgt heel wat te verduren: wind, water (regen, sneeuw, con-
dens, waterdamp), eventuele langdurige vochtbelasting door bv. een 
verschoven of gebarsten dakpan, temperatuurschommelingen (onder 
de pannen van -20°C tot +70°C), ongedierte, ... Allemaal redenen om 
van bij het begin te kiezen voor een onderdak dat op lange termijn 
betrouwbaar blijft!

Celit 4D is de perfecte back-up voor de dakbedekking en beschermt 
de achterliggende bouwschil. Dankzij hun unieke tand- en 
groefprofiel en de bijzondere samenstelling met bitumen zijn de 
platen uitzonderlijk waterwerend en -bestendig, en beter bestand 
tegen mechanische belastingen ten gevolge van bvb. storm of dieren 
die zich onder de pannen nestelen.

Het onderdak op lange termijn.
Voorloper op de vereisten van morgen. Al meer dan 25 jaar!

Het plaatsen van een onderdak moet snel kunnen gaan en er moet 
ook rekening gehouden worden met de werfomstandigheden. 
Dankzij Celit 4D bent u voorbereid:

• Beschikt u over een kraan op de werf?
Til het pallet met Celit 4D platen naar boven en versnel uw werk.
Heeft u geen kraan? Geen probleem: dankzij zijn handige afmetin-
gen en gewicht zijn ze gemakkelijk mee naar boven te nemen.
Op het dak draagt u een Celit plaat moeiteloos onder de arm.

• Valt er een hamer op de plaat?
Celit 4D kan tegen een stootje.

• Werd een hoek wat omgeplooid?
Bij Celit 4D breekt deze niet snel af, plooi hem gewoon terug.

• Liggen de kepers verder uit elkaar dan verwacht?
U mag Celit 4D gebruiken tot keperafstanden van 80cm.
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• De verbindingen tussen de Celitplaten onderling
zijn automatisch wind- en waterdicht.

• Dankzij het unieke tand- en groefprofiel wordt
aflopend water steeds naar het oppervlak
geleid. Dit zelfs bij licht openstaande voegen.

• Betrouwbare aansluitingen met andere
bouwdelen zijn ook eenvoudig te realiseren.

Duurzamer - 
vanwege 
bitumen 

Celit bestaat uit:

• Basis: houtvezel: PEFC resthout van lokale
bosbouw en houtzagerijen

• Bindmiddel: de van nature in het hout
aanwezige lignines.

• Bescherming: bitumen. Vanwege het bitumen
is Celit zo stevig en tegelijk soepel, en blijvend
weersbestendig.

Dankzij meer dan 50 jaar ervaring, 
onderzoek en ontwikkeling biedt Celit tal 
van plaatsingsvoordelen:

• In vergelijking met het winddicht plaatsen van
een onderdakfolie vergt Celit amper meer
plaatsingstijd.

• Na plaatsing, kan men veel sneller (en veiliger)
op het onderdak werken (enkel complexe
dakvormen zoals dakkapellen, kielgoten vragen
wat meer tijd).

• Celit kan vlot verwerkt worden met een cirkel-,
decoupeer- of handzaag.

• Er is amper materiaalverlies.

• Celit is geschikt als nooddak: 3 maanden onder
garantie met praktijkvoorbeelden, tot meer dan
een jaar.

Plaatsing

Samenstelling

Tal van 
plaatsings-
voordelen 

Tand- en
groefverbinding

Uniek tand- 
en groefprofiel

Technische 
specificaties Dikte 22 mm

Afmetingen  2.500 x 590 x 22 mm

Gewicht +/- 8,50 kg/plaat 

Warmtegeleidingscoëffiënt  λD  0,048W/(m.K)

4D

Bent u al overtuigd van de kwaliteiten van Celit? In onze eindklantenflyer staan de voordelen voor 
uw klant nog eens helder uitgelegd. Vraag hem aan bij uw vakhandel en voeg hem bij uw offerte!

Kijk ook op www.celit.be voor volledige technische gegevens, verwerkingsinstructies... 
Voor wandbeschermingspanelen voor houtskeletbouw e.d: 
zie ook Celit 3D, 18S en 12S

Dampremmendheid µd 0,11 m 




