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VERMINDER ZO  DE KANS OP  INWATERING!

DE ALUMINIUM OPLOSSING VOOR BUITENGEVELISOLATIE

Glij-kopschotsysteem 
voor waterslagen 40SL



Om de zijkanten van de 40SL waterslagen spatwaterdicht af te sluiten, levert Comhan nu ook 

glij-kopschotten direct uit voorraad. Deze speciale kopschotten zijn voorzien van rubber en  

zorgen zo voor een goede afdichting. De kans op inwatering wordt daarmee aanzienlijk  

verminderd en het gebruik van kit is overbodig geworden.

Het resultaat: het water stroomt netjes via de waterslag weg.

Door ift Rosenheim gekeurd
slagregendicht tot 1.950 Pa
Keuringsnorm EN 1027:200-04

Compensatie van de uitzetting tot 3 mm per zijde

Optimale afsluiting aan de bevestigingskant

Perfect passend op de aluminium waterslag 40SL 
van Comhan

Kenmerken:

•  Modern design

•  22 mm stucrand

• Eenvoudige montage op de bouwplaats

• Brute (onbewerkt) uit voorraad leverbaar

• Op aanvraag in RAL-kleuren leverbaar

• Aan beide zijden uitzettingscompensatie tot 

 3 mm – voorkomt scheuren in het stucwerk

• Door ift Rosenheim gekeurd – volgens de recentste  

 keuringsnorm bij niet-geventileerde inbouw – 

 slagregendicht tot 1.950 Pa

Comhan levert ook uit voorraad:

•  Rug afdichtingsrubber (165047) om de kans  

 op inwatering nog verder te minimaliseren.

•  Zelfklevende anti-dreunfolie om het tikkende  

 geluid van regen op de waterslagen te

  reduceren.  Breedte maten: 50, 75, 100 of  

 150 mm (overige maten op aanvraag).
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Aftrekmaat bij het glij-kopschot = 6 mm per kopschot
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Aluminium glij-kopschot

Raam

40 mm
Buiten-
gevelisolatie

Metselwerk

Eerst de afdichting op de waterslag plaatsen, 
dan het kopschot erop schuiven



Neem het afdichtingsrubber uit het glij-kopschot.

Steek het glij-kopschot nauwkeurig, beginnend aan de bevestigingskant, op het 
voorgemonteerde afdichtingsrubber. Let erop dat de afdichtingslippen aan alle 
overgangen naar het glij-kopschot juist zitten. Indien de afdichting niet meer 
voldoende gesiliconiseerd is, kunt u een glijmiddel of siliconenspray gebruiken.

Controleer nogmaals of de afdichtingslippen en het afdichtingsrubber juist zitten. 
Bovendien moet worden gegarandeerd dat het glij-kopschot in een rechte hoek 
op de vensterbank zit.

Klaar!

1.

Steek het afdichtingsrubber recht op de waterslag. 
Zorg ervoor dat de zaagsnede van de waterslag ontbraamd is!2.

3.

4.

5.

Rug afdichtingsrubber (165047)

Gelaste hoek

Koppelstuk met afdichtingsrubber 

Aluminium glij-kopschot

Raam

Bel of mail voor meer informatie via 0297 513 636 of comhan@comhan.com!

OP 
AANVRAAG LEVERBAAR: 

Koppelstuk met afdichtingsrubber Kopschot voor metselwerk Kopschotten voor rolluiken 
(breedte maten: 28, 34 of 48 mm) 

Eenvoudige montage van de glij-kopschotten:



Bestel ons gratis leveringsprogramma via de website
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