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Als eigenaar verwacht u toch
dat uw dak langer dan 30
jaar meegaat?

Kies van bij het begin voor een goed onderdak!
Uw dak krijgt heel wat te verduren:
•
•
•
•
•

Wind
Water (regen, condens, waterdamp, …)
Temperatuurschommelingen (onder de pannen van -20°C tot +70°C)
Ongedierte
Kans op langdurige vochtbelasting ...

... Vochtproblemen: niet te onderschatten!
Gaat er in de jaren na constructie/renovatie iets mis met uw dak (een barst in een dakpan, een aansluiting
die loskomt, ...) dan bent u vaak niet op de hoogte. De schade is verborgen langs buiten en wordt pas
zichtbaar wanneer het water doorheen het onderdak en de isolatie binnen zichtbaar wordt. Dit oplossen
kost veel geld. Bespaar u deze kopzorgen en kies meteen voor een betrouwbaar onderdak.

beschermt op lange termijn
Een Celit onderdak bestaat uit solide houtvezelplaten van 22 mm dik.
Dankzij hun extra unieke tand- en groefprofiel en hun bijzondere samenstelling met bitumen, zijn ze:
•
•
•

•

uitzonderlijk waterwerend en -bestendig
beter bestand tegen de (soms extreme) weersomstandigheden en
andere invloeden (vogels, knaagdieren, insecten, ...)
een mooi voorbeeld van “upcycling”. Ze zijn gemaakt uit gerecupereerde houtvezels en bitumen die een nieuwe, duurzame
bestemming krijgen
een oplossing op lange termijn: ze behouden hun eigenschappen
op heel lange termijn, zodat uw woning doeltreffend beschermd blijft

Bovendien versterkt Celit de werking van uw isolatie en beschermt het
tegen bouwschade. Zo verzekert Celit de toekomstige waarde van uw
woning.

sinds jaar & dag
In België is Celit reeds meer dan 25 jaar dé referentie op het vlak van
onderdak- en wandbeschermingsplaten. De unieke samenstelling van de
platen is het resultaat van meer dan 50 jaar ervaring en ontwikkeling in
Scandinavië, waar onze partner gelijkaardige platen met succes inzet.
U kan dus op beide oren slapen, en dit niet enkel en alleen dankzij het
akoestisch dempend effect.

Proficiat! U heeft een folder in handen waarin Celit 4D onderdakplaten worden voorgesteld! Dat toont alvast aan
dat uw aannemer samen met u, op zéér lange termijn, vooruitdenkt. Een vakman met kennis van zaken, niet enkel
wat de opbouw van een dak betreft, maar ook iemand die goed op de hoogte is van de principes van gezond isoleren.
Gezond voor u, uw woning, uw investering en uw portemonnee!
Natuurlijk wenst u, als eigenaar van uw gebouw, mogelijkheden en materialen met elkaar kunnen vergelijken.
Hieronder vindt u alvast een tabel met de eigenschappen waarin Celit 4D super scoort!
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SCORE CELIT 4D

B/T

ü

Winddicht bij storm

T

Waterdicht bij storm

B/T

ü
ü

Geschikt als nooddak: 3 maanden onder garantie, praktijkvoorbeelden tot meer
dan een jaar.

B/T

ü

B/T

Verwachte levensduur van de constructie
> 25 jaar bescherming vereist

Bescherming tegen weersomstandigheden

Bewezen weerstand op zéér lange termijn:
•

tegen temperatuurschommelingen onder de pannen

•

tegen langdurige vochtbelasting

B

•

tegen ongedierte

B

•

50 jaar ervaring met de samenstelling

B/H

•

25 ervaring met het product

B/T

ü
ü
ü
ü
ü

Een dampopen onderdak is aangewezen, zo kan vocht dat in de isolatie of de structuur aanwezig is naar buiten toe uitdampen. Celit 4D is zeer dampopen (Sd-waarde:
0,11 m)

H

ü

Vochtbufferend en -regulerend

H

ü

Onderbreekt koudebruggen (die zorgen voor rendementsverliezen van de isolatie,
condens, schimmel en bouwschade)

H

ü

Ononderbroken akoestisch dempende en thermisch isolerende buitenschil

B/T

Koel in de zomer: vertraagt de hittedoorslag voor de kamers onder het dak

H

ü
ü

Gezond en energiesparend

Comfortabel

Andere eigenschappen

H/T

ü
ü

B/T

ü

H

Solide en vlakke basis om tegenaan te isoleren
Verstevigt de dakstructuur

Investering
Kost op 40 jaar (rekening houdend met waardebehoud van de woning en het vermijden van
risico op bouwschade)

...

Uw aankoopprijs ...

Legende:

B:

te danken aan het bitumen van
Celit 4D

T:

te danken aan de uitgekiende
tandengroefverbinding van Celit 4D

MEER INFO OP WWW.CELIT.BE
CONTACTEER ONS OP +32 15 62 39 35

H:

eigen aan houtvezelplaten
in het algemeen

