ALEGRA 8 PAN DIEPZWART
i.s.m. Hyboma

Eisenberg Alegra 8 Pan
De Alegra 8 pan van Eisenberg:
een super grote en snel te plaatsen pan
met geïntegreerd bevestigingssysteem

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

DE GROOTSTE PAN UIT HET GAMMA

Drie belangrijke vaststellingen liggen aan de basis van de ontwikkeling van de
Alegra 8 pan. Enerzijds is er de vraag om steeds sneller te kunnen bouwen en
anderzijds is er de architecturale trend naar een steeds lagere dakhelling.
Hierbij komen dan nog de verander de klimatologische omstandigheden waarbij
hevig onweer vergezeld van storm- en rukwinden steeds vaker voorkomt en de
behoefte aan een nog stormvaster en sneller te plaatsen bevestigingssysteem
zich opdringt.

De Alegra 8 pan is de gr ootste pan uit het Koramic gamma. Goed om weten
is dat het prijsverschil tussen deze super gr ootformaat kleidakpan met een
niet-keramische pan van hetzelfde formaat uiterst gering is. De ontwerpers
hebben er tevens over gewaakt dat het gewicht van de Alegra 8 ondanks het
enorme formaat, beperkt bleef tot 4,5 kg. Zo blijft de dakpan toch vlot
hanteerbaar zonder hulpmiddelen.
KWALITEITSGARANTIES VAN KORAMIC

SLECHTS 8,8 STUKS PER M2
De Alegra 8 Pan van Eisenberg br engt een oplossing voor al deze nieuwe
noden. Het is een supergrote pan waarvan er slechts 8,8 nodig zijn om een m 2
te dekken. Haar diepe, sterk gepr ofileerde sluitingen zorgen voor een vlotte
regen- en sneeuwwaterafvoer zelfs bij lage dakhelling. De minimale dakhelling
bedraagt dan ook slechts 10°. De pan heeft een innovatief geïntegr eerd en snel
te plaatsen bevestigingssysteem, StormFIX genaamd, dat de stormvaste
bevestiging van dakpannen op een hoger niveau br engt. De vormgeving is
dusdanig bestudeerd dat de pannen in elkaar haken. Ieder e pan wordt hierdoor
door drie omgevende pannen overlapt op de kruising van vier pannen.
REGELBARE LATAFSTAND ZEER HANDIG BIJ RENOVATIE
Om de Alegra 8 nog beter geschikt te maken voor r enovatie is deze voorzien
van een 3 cm variabele kopsluiting, ook r egelbare latafstand genoemd.
Bij renovatie van gebouwen is de daklengte een vast gegeven. Daar door kan
het voorkomen dat bij het leggen van een nieuw pannendak men niet altijd op
gehele pannen uitkomt en bijgevolg de bovenste rij pannen op maat moet
zagen. Wat niet alleen extra werkuren vergt maar bovendien voor een minder
esthetisch dakuitzicht zorgt. De variabele latafstand van de Alegra 8 laat toe om
de maatverdeling van de panlatten ’wel’ op volledige pannen te laten uitkomen.
Deze regelbare latafstand kan bij renovatie nog andere
besparingen opleveren. Want indien het
aanwezige lattenwerk in behoorlijke staat is
en de latafstand van de oude dakbedekking
binnen de regelbare latafstand van de
Alegra 8 pannen valt, kan de nieuwe pan
zo het dak op. Een bijkomend voor deel bij
dakrenovatie van bewoonde huizen is dat
het dak snel weer dicht kan. En als bij
nieuwbouw niet zo precies gelat werd,
hoeft men niet te herbeginnen, de
kleine verschillen worden door de
regelbare latafstand zonder probleem
opgevangen.

Onze dakpannen beantwoorden probleemloos
aan de Europese productnorm EN 1304,
en zijn dan ook in het bezit van een “Güteschutz”.
Dit keurmerk garandeert het uitzicht, de maaten vormvastheid, de buigweerstand,
de ondoorlatendheid en de vorstbestandheid.
Op deze basis garandeert Koramic op
al haar pannen en hulpstukken een
vorstbestandheid van 30 jaar.
Deze uitzonderlijk ruime en lange garantie
houdt zowel het gratis leveren als
de kosten voor het plaatsen van de te
vervangen pannen in.

Om van de 30 jaar waarborg op Koramic kleidakpannen te kunnen
genieten dienen de Koramic plaatsingsvoorschriften correct te worden
nageleefd en in het bijzonder volgende regels te worden
gerespecteerd:
- Het onderdak moet correct geplaatst zijn.
- De pannen moeten geplaatst worden op een dubbele lattenstructuur
van panlatten en tengellatten.
- De tengellatten moeten een minimale dikte van 15 mm hebben.
- Er moet voldoende luchtinlaat zijn, hetzij door een continue opening van
15 mm ter hoogte van de goot, hetzij door gebruik van een ventilerende
onderlat, hetzij door plaatsing van voldoende ventilatiepannen.
- Er moet voldoende luchtuitlaat zijn, hetzij door gebruik van droge,
ventilerende Koramic ondervorsten, hetzij door gebruik van voldoende
ventilatiepannen.
De overige voorwaarden kan u terugvinden op onze website
www.koramic.com.

30 mm
REGELBARE LATAFSTAND

NATUURROOD 600

KOPERBRUIN 676

PLATINAGRIJS 716

DIEPZWART 750

2

ZWART
EDEL ENGOBE 745

Eisenberg Alegra 8 Pan

ALEGRA 8 PAN
NATUURROOD
RENOVATIE

EEN PERFECTE TECHNISCHE AFWERKING

BESCHERMING TEGEN ALGEN EN MOSSEN

De Alegra 8 is langs de achterkant voorzien van
2 ophangneuzen, wat door dakdekkers
bijzonder geapprecieerd wordt. Ze waarborgen
een evenwichtige, stabiele en snelle ophanging
aan de panlatten. Ze zijn ook een hulpmiddel bij
het bevestigen van verzaagde pannen r ond
kielgoten, noordbomen en dakdoorbrekingen.

De Alegra 8 wordt aangeboden in twee “edel engobe” uitvoeringen.
Edel engobe is een keramische deklaag waarvan de samenstelling het
midden houdt tussen een traditionele engobe en een glazuur . Een engobe
wordt hoofdzakelijk aangemaakt op basis van klei terwijl een glazuur op
basis van glas wordt vervaardigd. Net als een engobe of glazuur wor dt de
edel engobe, vóór het bakken, op het dakpannenvlak aangebracht als een
waterige suspensie. Tijdens het daaropvolgende bakproces smelt en
verankert de edel engobe zich in de onderliggende kleidakpanmassa.
De volkeramische deklaag “edel engobe” maakt dat het zich vastzetten van
allerhande stofdeeltjes op de pan en het vervolgens tot ontwikkeling komen
van algen, mossen en korstmossen, sterk bemoeilijkt wor dt.

HET MEEST POPULAIRE PANMODEL IN EUROPA
De populariteit van een panvorm geldt meestal voor één of twee landen.
De Alegra panvorm daarentegen is succesvol in heel Eur opa. Daarom wordt
deze vervaardigd in 3 productie-eenheden van Koramic, verspreid over
Europa. Ondanks haar megagroot formaat blijft de Eisenberg Alegra 8 een
elegante pan. Ze geeft ieder dakvlak een licht golvend ef fect. Ze bestaat
in 5 uitvoeringen: natuurrood, koperbruin, platinagrijs, diepzwart en zwart
edel engobe.
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technische fiche

285

Kleidakpan met zachte golving, enkele zijsluiting met

Definitie:

55

overlapping, enkele kopsluiting en regelbare latafstand.

370-400

443

478

Minimale dakhelling met onderdak
KoraFleece® of KoraFleece® Plus:

10°

Nuttige lengte (Latafstand):

±

370 - 400 mm [EN 1024]

Nuttige breedte:

±

285 mm [EN 1024]

Aantal stuks/m2:

±

8,8 - 9,5

Gewicht per stuk:

±

4,5 kg

Gewicht per m 2:

±

39,60 - 42,80 kg

Breuklast:

>

900 N [EN 538]

Ondoorlatendheid:

압 0,5 cm3/cm2.d [EN 539-1]

Vorstbestandheid:

Vorstbestand [EN 539-2]

Aantal stuks per pallet:

192
-

Aantal stuks per deelpallet

336

11

Gewicht per pallet:

±

835 kg

Aantal m2 per pallet:

±

22,07 m2 bij maximale latafstand

±

20 m2 bij minimale latafstand
Recht

Plaatsing:

Deze en andere informatie zoals bestekteksten, kunt u
eveneens downloaden van onze website: www.koramic.com
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REF. CODE

1A

VORST

1100

1B

NOORDBOOM

1100

2A

BEGINVORST MET KOPPLAAT

1110

EINDVORST MET KOPPLAAT

1120

2B
3

BEGINNOORDBOOM

1160

LINKER GEVELPAN

7080

PAN MET DUBBELE WEL

8050

RECHTER GEVELPAN

7090

11

UNIVERSELE HAAKVORST

4900

16

KIT KOKERPAN + KAPJE

8728

17

VENTILATIEPAN

8610

19

VORSTENHOED

5510

24

KOPPLAAT VOOR

4

UNIVERSELE HAAKVORST

17
4

2A

11

24

3

4960/4970

- Güteschutz keurmerk
- voldoet, op basis van EN 1304, aan de Belgische, Nederlandse, Franse norm
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Eisenberg Alegra 8 Pan

NATUURROOD 600

KOPERBRUIN 676

DIEPZWART 750

ZWART EDEL ENGOBE 745

5

PLATINAGRIJS 716

legplannen

Lengtedoorsnede dak ter hoogte van vorst

Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van vorst

Dwarsdoorsnede dak met pan met dubbele wel

Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van gevelpannen

Lengtedoorsnede dak ter hoogte van haakvorst

Deze legplannen kan u downloaden van onze website: www.koramic.com
(*) De afstand is in functie van de dakhelling en de se ctie van tengellatten en panlatten en dient ter plaatse bepaald te wor den.
Bij grotere dakhellingen valt de vorst in de sluiting van d e pan in plaats van er over.
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Eisenberg Alegra 8 Pan
1

2
1

ALEGRA 8 PAN DIEPZWART
Arch.K. Peeters - Groot-Bijgaarden

2

ALEGRA 8 PAN NATUURROOD
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StormFix, voor een
stormvaste bevestiging:
Het klemgedeelte in de uitgespaarde
gleuf langs de onderzijde van de
hoger liggende pan drukken
Het schroefgedeelte in de panlat
vastschroeven

GEÏNTEGREERDE STORMFIX BEVESTIGING
De Alegra 8 heeft een ingenieus en innovatief bevestigingssysteem,
StormFIX genaamd. De StormFIX schroefklem wordt dwars door de pan
heen in de panlat geschroefd. Daartoe is in de kopsluiting van de Alegra 8
een uitsparing voorzien. Deze is zodanig gevormd dat het klemgedeelte
van de StormFIX automatisch in de juiste positie staat. Dit om zich vast te
klemmen in de uitgespaarde gleuf op de achterzijde van de pan die
hogerop komt. Eén lichte druk op de hoger gelegen pan volstaat om de
Alegra 8 duidelijk hoorbaar, stevig en stormvast vast te klikken.
1 STORMFIX VOLSTAAT OM 4 PANNEN TE BEVESTIGEN

Stormschade

Dankzij de StormFIX schroefklem en de drievoudige overlappende
panbedekking op de kruising van vier pannen, wor den vier Alegra 8
pannen tegelijk bevestigd met één StormFIX. Met twee StormFIX
schroefklemmen kan men in sommige gevallen nagenoeg 1m 2 Alegra 8
pannen voldoende stormvast bevestigen.

Windbelastingsproef

GETEST ONDER EXTREME OMSTANDIGHEDEN
Het StormFIX bevestigingssysteem werd uitgebreid getest in het Duitse
’IZF - Instituut voor onderzoek op dakpannen’ te Essen. Hierbij wer d een
proefdak met Eisenberg Alegra 8 pannen en StormFIX bevestiging getest
volgens de DIN EN 14437 norm. Een gemiddelde ’Opliftweerstand’ tot
3.250 Newton werd gemeten. Eenzelfde dak met conventionele in
Duitsland gebruikelijke bevestigingshaken liet slechts een weerstand van
1.200 Newton optekenen.
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Eisenberg Alegra 8 Pan

1

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5

2

3

4

De StormFIX schroefklem in de speciale uitsparing van de kopsluiting plaatsen
De StormFIX vastschroeven
Close-up van de vastgeschroefde StormFIX
De volgende hoger gelegen pan wor dt aangebracht
Deze pan op het onderste gedeelte aandrukken
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195
225
280

195
225
280

150
128

150
128

235

105

235

E0001100 2,6 stuks/lm
Halfronde vorst - noordboom - 195 mm

195
225
280

305-335

460

360

440
375-405

440
375-405

80

150
128

70

195
225
280

110

110

260

260

vorsten en noordbomen

235

105

E0001110
Halfronde beginvorst met kopplaat - 195 mm

E0001120
Halfronde eindvorst met kopplaat - 195 mm

440
375-405

150
128

235

105

175

65

E0001160
Halfronde beginnoordboom - 195 mm

175

370

200

200

160

170

3
E0004900 3 stuks/lm
Universele haakvorst

3

170

15

15

3
E0004960
Beginkopplaat voor universele haakvorst

levertijd op aanvraag

10

3
E0004970
Eindkopplaat voor universele haakvorst

gevelpannen en overige hulpstukken

Eisenberg Alegra 8 Pan

330

11

336

11

EALE7080 2,5 stuks/lm
Linker gevelpan

370-400

443

478

370-400

478

55

55

285

EALE7090 2,5 stuks/lm
Rechter gevelpan

285
125

11

330

EALE8610
Ventilatiepan zonder rooster - 25 cm2

400
265

360

°
135

EALE5510
Vorstenhoed 3 richtingen
1 x vorst 1100 en 2 x noordboom 1100

11

370-400

443

478

370-400

443

11

336

170
110

EALE8050 2,5 stuks/lm
Pan met dubbele wel

478

370-400

443

478

55

55

55

285

336

11

EALE8728
Kit kokerpan + kapje voor kokerpan
dia 125 mm met aansluitingsmodule en
reductorstuk

ZO CONTACTEERT U ONS

SHOWROOMS

T 056 24 96 38 - F 056 20 47 60 - info@koramic.com

LONDERZEEL

Technische advieslijn:
T 056 24 96 27 - technicalinfo@wienerberger.com

A12 - Koning Leopoldlaan 1, 2870 Br eendonk - T 052 31 10 10
KORTRIJK
Kapel ter Bede 88, 8500 Kortrijk - T 056 24 95 88

U kan ook altijd terecht op onze website:
www.koramic.com

WANLIN
Rue de la Briqueterie 28, 5564 W anlin-sur-Lesse
Autoweg E411, exit 22. - T 082 66 55 00

Dit document is niet contractueel. De kleuren in deze folder geven de natuurlijke tinten van onze keramische
pannen zo goed weer als druktechnisch mogelijk is. Koramic houdt zich het recht voor het assortiment en de
technische gegevens te wijzigen. 01-2012

Wienerberger NV
Kapel ter Bede 121, B-8500 Kortrijk
info@koramic.com - www.koramic.com

Keramische dakpannen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige
producties. De in de toonzalen meegegeven stalen dateren steeds uit vorige producties en zijn aldus enkel
richtinggevend op kleurgebied. Ze hebben aldus geen contractuele waarde.

