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Technische gegevens  

Dakgootfilter 
Dakgootbeschermingsfilter tegen verstopping door 
bladeren en vuil 

 

 
Productomschrijving 
De dakgootfilter (-mat) is materiaal met een open structuur en een glad afgewerkt 

oppervlak, gebaseerd op polyestervezels van 150 - 200 decitex. Deze  vezels 

worden gebonden met een 100% synthetische latex en vormen een massieve 

plaat. Het wordt geproduceerd in een standaard en een vlam dovende uitvoering.  

Vanwege het kenmerken van het materiaal worden er ook producten van 

gemaakt die als drager in biologische processen afvalwater-reiniging; air-

antigeurmiddelen; vis-filters dienen. Het wordt ook gebruik als mechanisch 

filtermateriaal.  

 

Deze dakgootfilters zijn ook toepasbaar op draingoten. 

 

Samenstelling 
- 40% synthetische latex  

- 60% polyester vezels (zwarte kleur = gerecyclede vezels) 

 

Maten 
- Lengte: 100 cm 

- Breedte: 100 - 150 cm 

- Dikte: 30 mm 

- Dichtheid: 20 -150 kg/m3 (350 m2/m3 – 2.000 m2/m3) 

 

Milieu en gezondheid 
De dakgootfilter (-mat) bevat geen schadelijke chemicaliën. In het productie 

proces zijn geen oplosmiddelen gebruikt. Bestemming van de producten moet 

gebeuren volgens de lokale regelgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking: 

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing 

en het gebruik van de producten, worden in goed vertrouwen gegeven gebaseerd 

op de meest actuele kennis en ervaring van de producten wanner deze op de juiste 

wijze bereid, opgeslagen en gebruikt worden onder normale omstandigheden 

binnen de opgegeven houdbaarheidsdatum. In de praktijk zijn de verschillen in 

materialen, substraten en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er 

geen garantie met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een 

bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid uit enige rechtsverhouding voortvloeit, 

of kan worden afgeleid uit al deze informatie, of uit eventuele aanbevelingen, of 

uit enig ander advies aangeboden. Alle bestellingen die worden aanvaard zijn 

onderhevig aan onze huidige verkoopsvoorwaarden. 


