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UNIVERSELE
DAKDOORVOER 
Aquarius « dakdoorgangen»
Het gamma Aquarius is gefabriceerd door Aquarius Rubber, een 
Australische pioniesronderneming in het ontwerp van dakdoor-
gangen met vierkante basis.

Aquarius voor de koude en de hitte
Het gamma Aquarius is verkrijgbaar hetzij in EPDm (ethyleen 
Propyleen Dieen monomer), hetzij in silicone. Dit laatste mate-
riaal is vereist voor uitgangen met hogere temperaturen: warme 
rookgassen en schoorstenen.

Werkingstemperaturen
   EPDm: max 115°C

   Silicone: max 240° C

Aquarius eenvoudig te plaatsen
De installatie van Aquarius is zeer eenvoudig. Zijn basis past zich 
gemakkelijk aan aan alle oneffenheden. De bevestigingskit bevat 
alle nodige accessoires met gedetailleerde en gedocumenteerde 
plaatsingsinstructies.

Aquarius voor dakdichtingen
De sandwich-dakbedekkingen vereisen, in talrijke toepassingen 
(dakdoorgang voor rookgassen, verluchting, kabelgoot, enz ) een 
soepele mof die een perfecte waterdichte aansluiting gegarandeerd. 
Het gamma Aquarius is gefabriceerd uit rubberen onderdelen van 
hoogwaardige kwaliteit die weerstaan aan een agressieve omgeving,
aan ultraviolette straling, insecten, schimmels, zure regens en 
extreme temperaturen De fabrikant garandeert, in normale atmos-
ferische omstandigheden, een levensduur van 20 jaar.

Aquarius Aquadapt
Zoals de naam suggereert is aanpasbaarheid de troef van dit 
gamma.  Bij standaard toepassing wordt het reeds in een maximum 
aantal gevallen gebruikt, maar in geval van hindernissen (zoals 
kappen, bochten, buizen) of in geval van extreme onbereikbaarheid, 
volstaat het om het rubber op de voorziene plaats te openen, de 
mof te plaatsen, en daarna het rubber terug te sluiten met behulp 
van de RVS clips die op aanvraag geleverd worden.

De vierkante voet vergemakkelijkt de installatie, in het bijzonder 
op sandwichprofielen (dakdichting). De samenstelling van de mof 
laat een maximale flexibiliteit toe en vermijdt dat bij plaatsing de 
duurzaamheid van het materiaal in het gedrang komt. Elk model 
vertegenwoordigt een grote reeks van diameters, aangeduid op 
de nervenranden.

Voordelen van de aquadapt
   universeel: geschikt voor alle toepassingen

   Vierkante basis: plaatsingsgemak

   eenvormige dikte: duurzaamheid

   Aanpasbaarheid: cilindervorm of parallellogram

   Soepelheid: gaat uitzetting tegen

   Ontwerp: bevordert afloop van het regenwater. 

De mof kan naar wens opengesneden worden en terug gesloten 
worden met behulp van RVS clips.
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Aquarius Versatile
De Aquarius Versatile produkten zijn ontworpen voor toepassing 
op dakpannen, leien, zink, enz… De produkten zijn verkrijgbaar 
ofwel in EPDm ofwel in silicone en passen zich aan aan hoeken 
van 0° tot 45° . De samenstelling en vorm van de mof laat een 
maximale flexibiliteit toe. De mof is gemaakt op een rechthoekige 
basis in lood of aluminium om een grote variëteit aan toepassingen 
te verzekeren.

Voordelen van versatile in lood of aluminium

   elk model vertegenwoordigt een grote reeks van diameters, 
aangeduid op elke nervenrand.

   Rubberen mof - geschikt voor alle weertypen

   makkelijk te installeren – diameter aangeduid op elke 
nervenrand.

Plaatsingsinstructies
1.  Rubber minstens 15 mm smaller snijden dan de buitenmaat 

van de buis

2. De twee delen bevochtigen om het inbrengen te vergemakkelijken

3.  De rand van het lood of aluminium omplooien om aan de dak-
bedekking vast te haken

4. Het lood plooien naar de vorm van de dakbedekking.

AQUADAPT

Afmetingen 
van de basis

 (Buiten  
Ø in mm) voor 
helling 0 tot 25°

 Buiten Ø in mm) 
voor helling  

0 tot 45°
Aantal clips 

(RVS)
Art. nr.   
EPDM € Art. nr. 

Siliconen €

155 x 155 10 - 50 10 - 70 5 ADC 2 18,22 AHC 2 28,56
203 x 203 50 - 100 50 - 80 5 ADC 3 20,74 AHC 3 35,92
255 x 255 75 - 150 55 - 135 6 ADC 4 24,95 AHC 4 45,47
305 x 305 125 - 200 125 - 180 6 ADC 5 38,64 AHC 5 60,02
356 x 356 145 - 250 145 - 230 7 ADC 6 49,99 AHC 6 75,20
432 x 432 195 - 300 195 - 250 7 ADC 7 66,16 AHC 7 103,18
597 x 540 230 - 380 230 - 355 9 ADC 8 98,29 AHC 8 139,46
720 x 650 315 - 500 315 - 450 11 ADC 9 153,17 AHC 9 215,18

Omschrijving Art. nr. €

  

Bevestigingskit

AFK - S
(tot ADC-6, AHC-6) 16,33

AFK - L
(vanaf ADC-7, AHC-7) 24,51

  
RVS clips (het stuk) RFC 2,46

Om te bestellen: het materiaal goed (lood of aluminium) specifiëren en de juiste diameter opgeven (volgens bovenstaande tabel). 
Keuze maken tussen EPDM of Siliconen en de bijhorende referenties kiezen. Als u de dakdoorvoer opensnijt, niet vergeten om de 
clips in RVS te bestellen, naar gelang het aantal gegeven in het tabel. Fixatiekit: voor de uitvoering van het Aquarius gamma, is het 
aanbevolen om de fixatiekit te gebruiken, speciaal gemaakt voor dit gebruik en omvat alle toebehoren die noodzakelijk zijn.

Op voorraad Te bestellen 
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 VERSATILE: Loden slab

Schema Afmet. EPDM € Sliconen €

 
45-90 VLE 2 115,36 VLS 2 124,74

100-150 VLE 3 118,37 VLS 3 129,38

150-280 VLE 4 249,37 VLS 4 267,94

180-255 VLE 5 167,2 - -

VERSATILE : Aluminium slab

Schema Afmet. EPDM € Sliconen €

50-170 VAE 2 66,14 VAS 2 84,27

100-225 VAE 3 69,46 VAS 3 84,27

180-255 VAE 4 96,47 VAS 4 102,93

175-380 VAE 5 131,71 VAS 5 182,05

300-450 VAE 6 205,57 - -

Om te bestellen: het materiaal goed (lood of aluminium) specifiëren en de juiste diameter opgeven (volgens bovenstaande tabel). 
Keuze maken tussen EPDM of siliconen en de bijhorende referenties kiezen. 

Op voorraad Te bestellen 
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