technische fiche

CEMENTCHAPE
IN HELLING

CEMENTCHAPE
IN HELLING
DE ISOLERENDE CHAPE
VOOR TERASSEN OF DAKEN

Omschrijving
Voor het aanmaken van de cementchape in helling maken
we gebruik van een vol¬automatische vrachtwagen die cement,
zand en water doseert vermengt en verpompt. Hiervoor
gebruiken we gewassen Rijnzand met een korrelgrootte 04/ of
0/7. En +-220 kg cement per m3.
Bij cementchape in helling komt men op een druksterkte van
8N/mm2. Deze klassieke cementchape wordt in helling op jouw
plat dak of terras aangebracht, maar beschikt niet over de
thermische eigenschappen van een isolerend hellingsbeton. Afwerking met isolatieplaten en roofing zijn daarom aangewezen.

EEN KLASSIEKER
Chape met zand en cement, ook wel “traditionele chape of
cementchape” is de meest klassieke dekchape.

WANNEER ER EEN HOGE AFWERKINGSGRAAD
VEREIST IS
Een dak of terras in cementchape heeft een hogere
afwerkingsgraad en is vlakker dan isolatiemortels. Dit is
vooral een voordeel wanneer er dikke isolatieplaten worden
opgeplaatst. Bij kleinere hellingen (kleiner dan 1,5cm/m)
werk je dan ook beter met een cementchape dan met een
isolatiemortel. Zo vermijd je plasvorming.
Cementchape is ook aangewezen wanneer er op jouw dak
of terras uitstekende buizen zijn. Cementschape laat toe om
hier mooi en netjes rond te chapen.

EIGENSCHAPPEN EN PRODUCTVOORDELEN
Geschikt voor platte daken en terrassen
Cementchape in helling
1. Gewapend beton 2. Cementchape in helling 3. Dampscherm
4. Isolatieplaten 5. Roofing

Afwerking naar keuze

“HOE KUNNEN
WIJ U HELPEN?”
DIRECT CONTACT MET ONZE BASIS:

 050 32 31 30

Royaux Chape en Isolatie bv
Dirk Martensstraat 10C
8200 Brugge -

waggelwater zone 3A

tel. 050 32 31 30
fax. 050 32 31 00
info@royaux.be

www.royaux.be
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