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Technische gegevens

Kwaliteit uit Duitsland



De Ergoldsbacher Hohlfalz SL –
zijn zachtjes gevormde golf schetst een aantrekkelijk dekbeeld 

Fijn keramisch oppervlak

Hoge bescherming tegen
windzuiging
onderling vergrendelde, 3-voudige

overdekking in de 4-dakpanhoeken

Klassiek 
kleurenassortiment

Harmonisch
dekbeeld

Ideaal voor de
monumentenbescherming
historische latwijdte

in een klein formaat

Economisch
11,5 st./m2

Voorgeschreven
dakhelling 20°

30 mm onderling 
vergrendeld
verschuifbereik

Het buitengewoon fijne oppervlak en de zachtjes gevormde golf van de Ergoldsbacher Hohlfalz

SL zorgen voor een tijdloos aantrekkelijk dekbeeld. Hij past zich goed aan de dakarchitectuur

aan, zonder het karakter van het huis te wijzigen – een beslissend argument voor de 

monumentenbescherming. Bovendien heeft de universele dakpan een onderling vergrendelde,

3-voudige overdekking in de 4-dakpanhoeken, waardoor hij ten zeerste bestand is tegen regen 

en storm.





Technische gegevens

Grootte:                                                                                         ca. 31,0 x 46,5 cm   

Deklengte:                                                                                      ca. 32,5 – 35,5 cm   

Gem. dekbreedte:                                                                          ca. 24,6 cm   

Aantal per m²:                                                                                ab 11,5 Stuks

Gewicht per stuk:                                                                           ca. 4,8 kg    

Gewicht per m² volgens DIN 1055

met inbegrip van de panlatten:                                                       ca. 0,55 kN/m²

Reëel gewicht zonder panlatten:                                                     ca. 55,0 – 60,0 kg/m²

Paletinhoud:                                                                                   192 Stuks

Gewicht / Pal:                                                                                 ca. 950 kg  

Pakketinhoud:                                                                                 4 Stuks  

Latafstandgroep:                                                                             34,0 cm

Rechtse gevel*Linkse gevel*

Droog verlegde verluchtingsvorst nr. 19 met vorstaansluitpan Droog verlegde vorst nr. 15 met vorstaansluitpan

ca. 35,2 cm

33,5 cm – 36,5 cm

32,5 cm – 35,5 cmca. 34,0 cm

ca. 35,2 cm

ca. 34,0 cm

33,5 – 36,5 cm

32,5 – 35,5 cm

X = Afstand van de top van de nok

De aangegeven waarden zjin ontwerpwaarden
en moeten vóór installatie worden gecontroleerd.

X = Afstand van de top van de nok

Verluchtingspan

De aangegeven waarden zjin ontwerpwaarden 
en moeten vóór installatie worden gecontroleerd.

ca. 7,0 cm

ca.
8,5 cm

Plaat
Naar 
bovenvoorgespannen 
baan

ca. 21,0 cm ca. 24,6 cm ca. 24,6 cm ca. 24,6 cm ca. 24,6 cm ca. 23,5 cm

Profielslag om de 4 rijen Profielslag om de 4 rijen

ca.
8,5 cm

ca. 7,0 cm

* Bij een zwakke dakhelling dient het schroefgat in de gevel met duurzaam elastisch materiaal te worden afgedicht.
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X

Dakhelling in °
Vorst nr. 15
Verluchtingsvorst nr. 15
Vorst nr. 18
Verluchtingsvorst nr. 19
Vorst nr. 21

Maataanduiding voor uitvoering met

Vorstaansluitpannen 1) Standaardpannen 2)X-maten in mm 

10
70
70
70
50
60

15
70
70
65
45
60

20
60
60
60
40
45

25
60
60
50
40
45

30
55
55
45
30
40

35
55
50
40
30
40

40
50
50
40
30
30

45
50
50
30
30
30

50
40
402)

25
302)

25

55
402)

502)

30
–

30

60
552)

552)

20
–

20

10
80
–

75
–

75

15
75
–

75
–

70

20
75
–

75
–

70

25
70
–

60
–

60

30
60
–

55
–

55

35
60
–

55
–

50

40
55
–

50
–

45

45
55
–

45
–

45

50
55
–

45
–

40

55
55
–

40
–

35

60
45
–

40
–

35

1) Zonder alu-vorst en nokverluchtingsband     2) Met alu-vorst en nokverluchtingsband

Pleisterlaag

Verluchtingsvorst nr. 19

Hoofdwindrichting

EindvorstBeginvorst

Vorst nr 19 : 2,8 st/lm.

De vorsten worden bevestigd met
V2A-edelstaal vorsthaken

Vorst nr. 15

ca. 38,0 cm variabel

Op maat gesneden vorst
2,65 st/lm.



De CAD-tekeningen zijn volgens schaal opgemaakt. U kan alle tekeningen als CAD-tekeningen downloaden van internet onder www.erlus.com. We bevelen het gebruik van een metalen plaat aan.

≥ 20°

van < 20° tot ≥ 16°

van < 16° tot ≥ 12°

van < 12° tot ≥ 10°

* De in de tabel vermelde vereisten zijn minimale vereisten met inachtneming van de tabel 1 van het specificatieblad „Onderdaken, onderdekkingen, onderspanningen”. Onderdekplaten dienen
in overeenstemming met de classificering in het informatieblad voor „Onderdaken, onderdekkingen en onderspanningen” toegewezen te worden. Verhoogde vereisten vormen categorieën
volgend hoofdstuk 1.1.3. Van bijkomende verhoogde eisen kan er op grond van de weging binnen één categorie conform 1.1.3. sprake zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld klimatologische 
omstandigheden meerdere verhoogde vereisten met zich meebrengen. Slechts toegestaan indien een bewijs met betrekking tot de betrouwbaarheid van de gebruikte producten met inbegrip
van de toebehoren (afdichttapes of pakkingmaterialen onder tengels, plakbanden, voorgeconfectioneerde naadbescherming) in het kader van een door de fabrikant uitgevoerde slagregentest
en een 24 uur lang durende irrigatietest bij een dakhelling van 15° geleverd wordt. In het andere geval dient de in rang één hogere klasse gekozen te worden. Met door de fabrikant opgelegde
beperkingen dient rekening gehouden te worden. Voor aanwijzingen ter bescherming van de perforatie verwijzen wij naar het productgegevensblad. Ze kunnen in de klassen 3 tot 6 gebruikt
worden.

Kleine goot Goot met gedraineerd onderdak

Goot met spantisolatie

Toewijzing van bijkomende maatregelen voor de Ergoldsbacher Hohlfalz SL 

Voorgeschreven dakhelling 20°, minimale dakhelling 10°, overeenkomstig de recentste stand van de techniek, (in navolging van het
informatieblad voor onderdaken, dakisolatie en dampschermen van ZVDH (Duitse Unie van het dakdekkersambacht) en de algemene regels
van DDH (Duits platform voor dakdekkers))

Verhoogde eisen kunnen gesteld worden door
Gebruik: dakverdieping, in het bijzonder voor woondoeleinden
(= twee verhoogde eisen) 
Constructie: bijzondere dakvormen (bv. vlinderdaken), Grote
dakspantlengtes (groter dan 10 m), sterk gesegmenteerde dakvormen
(bv. door kelen, koekoeken etc.)
Klimatologische omstandigheden: geëxponeerde ligging, extreme
locaties, sneeuwrijke gebieden, windrijke gebieden
Technische installaties: op- of in-daksystemen, 
airconditioningtoestellen, antenne-installaties, loopsystemen voor op
het dak, belichtings- en sneeuwvangsystemen etc.

Klassen
Klasse 1: waterdicht onderdak (1.1.)
Klasse 2: regenbestendig onderdak (1.2.)
Klasse 3: tegen perforaties beschermde onderdekking met

versterkte naad (2.1.)
tegen perforaties beschermde onderspanning met
versterkte naad (3.1.) 

Klasse 4: gelaste / gelijmde onderdekking (2.2.)
overdekte onderdekking van strokende bitumen (2.3.)
onderspanning met beschermende naad (3.2.) 

Klasse 5: overlappende / gevouwen onderdekking (2.4.) 
Klasse 6: onderspanning (3.3.) 

Klasse 6

Klasse 4

Klasse 3

Klasse 2

Klasse 6

Klasse 4

Klasse 3

Klasse 2

Klasse 5

Klasse 3

Klasse 3

Klasse 1

Klasse 4

Klasse 3

Klasse 3*

Klasse 1

ca. 4
4,0 c

m

ca. 3
4,0 c

m
ca. 3

6,0 c
m

32,5
 – 35

,5 cm

Ventilatie

Geperforeerde
plaat

Geperforeerde
plaat

ca.
 36
,0 
cm

ca.
 34
,0 
cm

ca.
 44
,0 
cm

32
,5 
– 3
5,5
 cm

ca. 2,0 cm

Handgemaakte,
geperforeerde
plaat min. 2 ‰

teruggenomen

ca. 34,5 cm

ca. 44,0 cm

32,5 – 35,5 cm

ERLUS loopsysteem voor op het dak

Looprooster

Klimtrede

Aluminium dakpan 2 x in de
latten vastgeschroefd

ca.
 34
,0 c
m

ca.
 34
,0 c
m

ca.
 32
,5 –

35,
5 c
m

Tengellat
2 x in de keper
bevestigd

Installatie volgens DIN 18160-5

Artikel                          ≤ 45°                   > 45°
Loopvlakken               elke 2                 elke rij
(roosters 46 cm)           rijen                  pannen
Aparte stapzone          elke rij                 elke rij
(klimtrede)                pannen               pannen

uit niet roestend staal/aluminium. Geproefd 
volgens DIN EN 516 – geen draaglatten nodig.

Overzicht van de andere verhoogde eisen

Geen bijkomende 
vereisten*

één bijkomende 
vereiste*

Twee bijkomende 
vereisten*

Drie bijkomende 
vereisten*

Dakhelling



Ergoldsbacher Hohlfalz SL – Kleur assortiment

Net zoals alle Ergoldsbacher kleidakpannen overtreft de Ergoldsbacher Hohlfalz SL
ruimschoots de kwaliteitseisen DIN EN 1304. Deze dakpannen zijn een door en door
natuurlijk bouwmateriaal. Al de Ergoldsbacher Dakpannen worden steeds gebakken
op ongeveer 1100 ° C. Dat blijkt o.a. uit de onderlinge verschillen in kleurnuances
tussen de afzonderlijke pannen.

Hoewel in diverse Europese landen verschillende voorschriften en tradities in de
vakkundige werk methodes bestaan, moeten de voorschriften van de fabrikant in
achting genomen worden. Bijkomende maatregelen ter bescherming tegen wind 
dienen over het algemeen in overeenstemming met de telkens geldende regels 
uitgevoerd te worden.

Al de aangeduide afmetingen en gewichten zijn standaardwaarden. Door wisselingen
in de grondstof en uiteenlopend krimpgedrag zijn maat afwijkingen niet altijd te 
vermijden. Het is daarom zinvol, alvorens de dakpannen op de bouwwerf te gebruiken,
de dak afmetingen te controleren. Zowel puntsgewijze sporen van druk als occasionele
beschadiging zijn productie en transportbepalend en doen geen afbreuk aan de
kwaliteit van de Erlus dakpan.

Natuurrood Rood Matzwart

Safierzwart



Ergoldsbacher Hohlfalz SL – Leverprogramma hulpstukken

Standaard dakpan Gevelpan links Gevelpan rechts Dubbelwelpan 1) Vorstaansluitpan

Vorstaansluitpan-
Gevelpan links

Vorstaansluitpan-
Gevelpan rechts Verluchtingspan 2) Broekstuk

Vorst nr. 15 Verluchtingsvorst nr. 15 3)

Verluchtingsvorst nr. 19 3) Vorst nr. 21

Vorst nr. 18

Alu-
sanitairverluchting 4) 5) Alu-solar doorvoerpan 5) Alu-solardrager 5)

Alu-doorvoerpan 
voor antenne 5)

Andere toebehoren: 
• ERLUS dakloopsysteem in aluminium met verflaag
• ERLUS Aluminium sneeuwopvangsysteem
• Keramische doorvoerpan voor warme lucht
• ERLUS Universele stormklemmen volgens DIN EN 14437
• Vorsthaken e.d.

Het complete assortiment vindt u in onze brochure met ERLOTON® systeemtoebehoren!

1) Dekbreedte ca. 29,5 cm
2) Verluchtingsdoorsnede van 25 cm²
3) Aanbevolen voor een volledig keramische dakverluchting

tot een keperlengte van 10 meter
4) ø 125 mm, Verluchtingsdoorsnede 122 cm²
5) Met onderplaat
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Een volledig natuurgetrouwe kleurweergave kan in deze folder niet worden gegarandeerd! 

Deze folder is een vertaling van de duitse folder. Als er zich verschillen zouden voordoen door
toedoen van een vertaling van het duits naar het nederlands, wijzen wij erop dat wij enkel 
verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de duitstalige folder. Bij twijfel geldt steeds de Norm
DIN EN 1304.

Situatie Juni 2016.

Opmerking over het auteursrecht © ERLUS AG 2016. Alle rechten voorbehouden. Deze door de 
auteurswet beschermde documenten mogen – ook fragmenten daarvan – uitsluitend mits voorafgaande
toestemming vanwege de firma ERLUS AG gereproduceerd, gewijzigd of op de één of andere manier of
via het één of ander medium doorgegeven of in een databank of in een gegevensopslagsysteem 
bewaard worden. Een toepassing zonder voorafgaande toestemming geldt als zijnde een overtreding 
van de respectievelijke bepalingen van de auteurswet.
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ERLUS Werk
Teistungen

ERLUS AG
Hauptstraße 106

84088 Neufahrn/NB

T 087 73 18-0

F 087 73 18 49 300

info@erlus.com

www.erlus.com

Kwaliteit uit Duitsland

Exclusief verdeler
voor België:
Heylen Ceramics NV

www.heylenceramics.be

info@heylenceramics.be

T 03 239 99 99

F 03 239 00 91


