Brakel® Sky-XS
Veilig en duurzaam daktoetredingsluik
Vanuit de wetgeving wordt de veiligheid van daktoetreding steeds meer benadrukt.
Dit om de veiligheid van monteurs bij installatie en onderhoud te waarborgen. Brakel
heeft hiervoor een gemakkelijk te openen / sluiten dakluik ontwikkeld dat naast alle
veiligheidseisen tegemoet komt aan de huidige wensen ten aanzien van energieprestaties.

Materiaal en isolatiewaarde
Het Brakel daktoetredingsluik is vervaardigd
uit hoogwaardig aluminium en wordt volledig
corrosievast en standaard onbehandeld geleverd.
Indien gewenst kan de Sky-XS gepoedercoat worden
in RAL-kleur (buitenzijde RAL 7045, binnenzijde RAL
9010).
De dakopstand van het luik heeft een unieke isolatiedikte van 50 mm. Verder heeft het
dakluik een speciale opstandhoogte waardoor er een extra isolatiepakket van 19 cm kan
worden aangebracht. Daarnaast is de deksel van het dakluik voorzien van extra dikke laag
isolatie. U-waarde: 0,54 W/m²K.

Regelgeving

Afmetingen daktoetredingsluik

Het dakluik voldoet aan:

B x L:

700 x 900 mm / 900 x 900 mm / 700 x 1400 mm /

• Isolatiewaarde (EN-ISO 10077-1/2): 1,7 - 1,9 W/m2K

900 x 2400 mm / 1000 mm x 1000 mm

• Geluidwerendheid (EN-ISO 140-3): 22 dB
• Wind- en waterdichtheid (EN 1027/EN 1873): 650 Pa

Ladders

• Constructiesterkte (EN 1026/EN 1027): ± 3000 Pa

Het Brakel daktoetredingsluik is leverbaar in diverse

• Luchtdichtheid (EN 1026):

varianten inclusief verschillende ladders en toebehoren.

klasse 4, < 0,1 m /uur/m bij 100 Pa
3

2

Enkele ladder

• Belastbaarheid (EN 1991-1/5): 200 kg/m²

2650 mm (EL10) / 2900 mm (EL11) / 3150 mm (EL12) /

Vergrendeling

3400 mm (EL13) / 3650 mm (EL14)

Het Brakel daktoetredingsluik is voorzien van een

		

unieke vergrendeling die esthetisch verwerkt is in het

Dubbele ladder

openingsmechanisme van het dakluik. Hierdoor zijn er

2150/3400 mm (OL208) / 2400/3900 mm (OL209) /

nagenoeg geen obstakels voor daktoetreding wat de

2650/4400 mm (OL210)

veiligheid ten goede komt. De vergrendeling is eenvoudig

		

handmatig te ontgrendelen.

Schaartrap
700 x 900 mm (Klein) / 700 x 1200 mm (Groot)
		
Toebehoren
• Haken

• Ophangbeugel

• Muurstang

• Ophangbeugel afsluitbaar
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Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze internetsite: www.brakelaero.com
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