
Produktdata / Anvisning nr. 15

Udluftningshætte plast

Udluftningshætte af plast

• Anvendes til rumventilation og aftræk fra f.eks.
baderum.

• Let tilslutning til andre dimensioner med multi-
adapter.

• Indfarvet i tagets farve.

• Let og hurtig montering.

Udluftningshætten anvendes til udluftning af beboel-
sesrum, og aftræk ved baderum, køkken, tørretumbler 
og ventilationsanlæg.

Monteres nemt sammen med resten af taget og følger 
altid taghældningen, hvilket giver en fl ot integreret 
løsning. Ventilationshætten leveres med et fl ot farve- 
og overfl ade match, som f.eks glaseret og engoberet 
overfl ade.

Taghætten leveres som et komplet sæt bestående af 
hætte, multiadapter, isoleringsrør 15×15 og en under-
tagsgennemførring.
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Teknisk data

Materiale PVC

Farver Passer til KOMPROMENT’s teglsortiment 

Ventilationsareal 225 cm² 

Grader 15° - 45°
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Klargøring til taghætte. Se evt. datablad 
for undertagsgennemføring.

Plasthætten centreres over gennem-
føringen. Plastikbinderen vippes ned 
på lægten.

Plastikbinderen fastgøres på lægten 
med min. 1 stk. vejrbestandigt papsøm.

Hætten hænges på lægten efter fast-
gørelse.

Taghætten bindes med en sidefals-
binder.

Tegl lægges omkring taghætten, så 
den fastholdes.
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