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Perfecte versmelting met bitumen

Met brander in te werken

Geen voorbehandeling of primer nodig 

Lichtgewicht en toch oersterk

Buigzame plakplaat

Geen las- of soldeernaden

Minder nazorg door minder lekkages

Eenvoudig op maat te zagen of snijden

Montage instructie

www.trilago.nl

Trilago wordt verkocht door de vakgroothandel.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.



Hoek 45°

Steekstuk (h x b) 60 x 80 mm of 60 x 100 mm

Lengte steekstuk 600 mm

Materiaal HQMX

Hoek 90°

Steekstuk (h x b) 60 x 80 mm of 60 x 100 mm

Lengte steekstuk 600 mm

Materiaal HQMX

Diameter steekstuk 80 mm of 100 mm

Lengte steekstuk  400 mm

Materiaal  HQMX

Trilago zij-uitloop 45°

Trilago zij-uitloop 90°

Trilago onderuitloop rond

Artikelnummer Omschrijving

7030000100 TRILAGO zij-uitloop 45 graden UD 60x80   

7030000200 TRILAGO zij-uitloop 45 graden UD 60x100  

Artikelnummer  Omschrijving

7030000300          TRILAGO zij-uitloop 90 graden UD 60x80   

7030000400  TRILAGO zij-uitloop 90 graden UD 60x100 

Artikelnummer  Omschrijving

7030000500  TRILAGO onderuitloop rond MO 80   

7030000600  TRILAGO onderuitloop rond MO 100 

Black Melting - De Trilago hemelwaterafvoeren hebben geen voorbehan-
deling of primer nodig. De plakplaat is voorzien van een Black Melting 
laag. Door verhitting van de Black Melting laag ontstaat een perfecte 
hechting met de bitumineuze dakbedekking.

Gelinieerd steekstuk - Het steekstuk van alle dakafvoeren is over de vol-
ledige lengte voorzien van duidelijke maatlijnen. Dit maakt het steekstuk 
eenvoudig op maat in te korten.

Eenvoudig op maat te zagen of snijden - HQMX is stevig en � exibel. Het 
materiaal is makkelijk te zagen maar ook te snijden met een mes.

Hydrofobisch - HQMX is hydrofobisch. Hierdoor is de afvoer water- en 
vuil afstotend.

Gepatenteerd - Alle Trilago producten en eigenschappen zijn wereldwijd 
gepatenteerd. 

Made in Holland - De gepatenteerde dakafvoeren zijn ontwikkeld door 
Trilago B.V. en worden geproduceerd in Nederland.

EIGENSCHAPPEN PRODUCTEN

Eenvoudige verwerking en perfect resultaat - Het unieke HQMX mate-
riaal maakt het mogelijk om de dakafvoeren direct te versmelten met APP, 
SBS en POCB bitumineuze dakbedekking.

KIWA getest - De hechting van APP, SBS en POCB dakbanen op de Trilago 
uitlopen is getest door KIWA en voldoet ruim aan de eisen van de BRL 1511.




