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Toepassingsgebied
De ventilatiepan met een ventilatiecapaciteit van 20.000 mm² 
is geschikt voor leien in halfsteensverband van 40 x 25 cm, 
natuurleien en kunstleien, en voor een dakhelling van meer dan 
20°. De universele ventilatiepan voor leien DN 150 kan worden 
aangesloten op mechanische ventilatiesystemen (GMV) die 
geïnstalleerd zijn in keukens en sanitaire ruimten. De pan kan ook 
gebruikt worden om zolders te verluchten. 

producTvoordelen
 � Zeer goed ventilatievermogen (20.000 mm² efficiënt 

ventilatieoppervlak) 
 � Het ontwerp met een geringe hoogte zorgt ervoor dat de lei 

niet opvalt op het dak.
 � Geïntegreerd design: past perfect in uw dak, voor een 

esthetisch resultaat  
 � Getest in de windtunnel (unieke testtunnel in Europa) 
 � Adapter verkrijgbaar voor mechanische afvoer (GMV)
 � Houdt vogels en insecten buiten

TECHNISCHE EN LOGISTIEKE GEGEVENS
Ventilatiecapaciteit 20.000 mm² efficiënt ventilatieoppervlak 

Luchtstroomweerstand DN150

15l/sec (0,015 m3/sec) = 3Pa
15l/sec (0,030 m3/sec) = 9Pa
15l/sec (0,060 m3/sec) = 36Pa

Dakhelling > 20° 

Bevestiging Op de panlatten, met twee schroeven van 4 mm diameter 

Bestand tegen  uv-straling, veroudering en weersbestendig 
Materiaal Hard pvc, uv-bestendig 

Afmetingen (mm) / Gewicht (per doos) 600 x 380 x 91 mm (lengte x breedte x diepte) / 15 kg

Kleuren
Leisteengrijs: KG9795-0429
Zwart: KG9795-0450

Verpakking
10 stuks per doos - 8 dozen per pallet 
De adapter voor een DN 150 aansluiting wordt apart verkocht.

Ref. / EAN-codes 
ref.: KG9795-0429 EAN-code product: 4027822756553 EAN-code doos: 4027822756560
ref.: KG9795-0450 EAN-code product: 4027822756584 EAN-code doos: 4027822756591

Ventilatie van de 
afvalwaterleidingen  

Ventilatie van de 
keuken (afzuigkap) 

Ventilatie van het dak
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overzichT van de venTilaTiewaarden van de 
universele venTilaTiepan voor leien dn 150 

TOEPASSING

Toebehoren
Product Artikelnummer 

Ventilatiepan voor 
leien DN 150 - KG 
9795 

Adapter DN 150 KG 979700 X

Teken het onderdak diagonaal af. Dat is de snijlijn.  Teken het 
deel van de 2 leien dat verwijderd moet worden af. 

Schuif de ventilatiepan voor leien in de opening. Gebruik de 
centreerlijn op de ventilatiepan en alinieer met de voeg van 
de twee leien die er direct onder liggen. Spijker vast door de 
hiervoor voorziene gaatjes.  

Snij het onderdak diagonaal in en vouw het onderdakfolie 
over de latten en spanten ernaast. Snij bij een hard sarking-
paneel een rechthoek uit het isolatiemateriaal. Indien nodig 
is er een extra lucht- en waterdichte onderlaag verkrijgbaar. 
Bevestig de op maat gesneden leien op hun plaats, en laat de 
opening naar het onderdak open.  

Bevestig de leien aan 
weerszijden van de 
ventilatiepan en let hierbij 
op dat de leien elkaar 
op de correcte manier 
overlappen. Leien van  
60 x 30 cm moeten 
gealinieerd worden met de 
verticale hulplijnen. 

Klik het deksel vast op de 
basis en ga op de gewone 
manier verder met de plaats-
ing van de andere leien. 


