
Humanit vezelcement golfplaten          

Humanit vezelcement golfplaten kent vele toepassingen voor zowel nieuwbouw als renovatie. De 
producteigenschappen in combinatie met de attractieve uitstraling, functionaliteit en 
duurzaamheid maken Humanit uitermate geschikt voor manege en rijhallen, maar ook voor de 
agrarische sector, utiliteits- en woningbouw. 
 

Technische gegevens 

Lengtes  1220 – 1530 – 1830 – 2140 – 2440 – 2750 – 3050 mm 
Breedte   1100 mm, werkende breedte 1060 mm 
Golfprofiel   golfafstand 177 mm, golfhoogte 51 mm 
Aantal golven 6½ 

 

 
Kleuren   donkergrijs* – terracotta* – donkerrood – bruin – kastanjebruin 
  lichtgrijs – groen  

*Uit voorraad oov 
 

Voordelen van Humanit golfplaten 

Vochtregulerend 
Humanit golfplaten zijn waterdicht maar damp-open. Deze natuurlijke eigenschap beperkt het 
risico van condens tot een minimum. 
Geluiddempend 
Het geluid van regen of hagel wordt door Humanit golfplaten sterk gedempt, waardoor een 
gezond binnenklimaat voor mens en dier wordt gerealiseerd. 
Ammoniakbestendig en roestvrij 
In tegenstelling tot verschillende soorten staalplaten is Humanit volledig ammoniakbestendig en 
roestvrij. 
Hoog belastbaar 
Humanit golfplaten dankt haar buigtreksterke in hoge mate aan de synthetische PVA vezel, welke 
door het vezelcement is verwerkt. Met het oog op een verhoogde veiligheid in geval van 
schokbelasting en om het risico van doorzakken sterk te reduceren bevatten Humanit golfplaten in 
elke golf een interlaminaire polypropyleen beveiligingsstrip. Vanzelfsprekend is dat de 
werkzaamheden aan het dak conform de officiële veiligheidsvoorschriften uitgevoerd worden. 



Onderhoudsarm  
Humanit golfplaten zijn vormvast en uitstekend bestand tegen alle weersomstandigheden met als 
resultaat een lange levensduur en weinig onderhoud.  

Brandwerend  
Een dak samengesteld uit Humanit vezelcement golfplaten is niet brandgevaarlijk en onbrandbaar 
conform de normen NEN 6063 en NEN 6064. 
Milieuvriendelijk 
Humanit vezelcement golfplaten worden vervaardigd uit natuurlijke materialen en bevatten 
daardoor geen gevaarlijke stoffen voor het milieu. Tevens is Humanit volledig recyclebaar. 
Kwaliteit 
Humanit golfplaten beschikken over een Algemeine Bauaufsichtliche Zulassung van het Deutsches 
Institut für Bautechnik. Deze Zulassung omvat één van de aller strengste Europese eisen op het 
gebied van vezelcement golfplaten. Vanzelfsprekend mag Humanit daarom ook in Duitsland 
toegepast worden als dakbedekking of wandbekleding. 
Garantie 
Als eerste in de Benelux beschikt Humanit over een verzekerde garantie van 10 jaar. Deze zéér 
speciale garantie wordt verstrekt door Allianz, de grootste verzekeraar van Europa. Deze garantie 
houdt in dat bij schade ingeval van garantie de vergoeding bestaat uit herlevering, betaling van de 
kosten voor de- en montage, afvoeren en storten zoals beschreven in het garantiecertificaat. 
Hulpstukken 
Een uitgebreid gamma aan vezelcement hulpstukken kan geleverd worden om een esthetisch dak 
te realiseren. 
 

 

 


