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VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Professionals in folie

Morgo FormFlash



Inschatten

Meet de diepte van de benodigde afdichtingslaag 

en tel daar 25 mm bij op voor groeven en voor 

minimale overlapping op andere waterdichte delen 

zoals bitumineuze  uitsteeksels, leibedekkingen of 

dakpannen, enz. Dit bepaalt de breedte van de te 

bestellen rol. 

Rollen worden geleverd in een breedte van 150 

mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 400 mm, 450 

mm, 500 mm, 600 mm en 950 mm.

Meet de lengte(s) van de draagvlakken die bedekt 

moeten worden om de benodigde hoeveelheid  

rollen te bepalen. Houd rekening met overlappen  

van 100 mm. Houd ook rekening met 

de loden voegklemmen die geschikt 

moeten zijn voor alle 

weersomstandigheden. 

Rollen worden geleverd in een lengte van 5 meter. Let 

op: Morgo FormFlash kan worden verwerkt tot een 

maximale lengte van 1,5 meter. Houd er rekening mee 

dat er over de gehele lengte van de afdichtingslaag 

om de 400 mm Morgo FormFlashvoegklemmen ge-

bruikt moeten worden. Morgo FormFlash-clips wor-

den geleverd in zakken van 25 stuks. Eén zak is goed 

voor één rol Morgo FormFlash.

Houd er rekening mee dat er Morgo FormFlash  

Sealer kit gebruikt wordt in een hoeveelheid van 

ongeveer 10 strekkende meter per tube met een 

rups van 6 mm.

Morgo FormFlash Sealer kit wordt geleverd in  

dozen van12 x 310 ml kokers per doos.

Morgo FormFlash is een flexibele, waterdichte  

afdichting in rollen die gebruikt wordt als  

vervangend product voor het traditionele lood. 

Het product kan overal worden gebruikt waar 

tot op heden traditioneel lood een gebruikelijke  

oplossing was. Morgo FormFlash kan op dezelfde  

manier worden verwerkt als lood met een  

maximale lengte van 1,5 meter.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN



Afdichtingslagen voor een plat dak

Alle afdichtingslagen zijn speciaal ontworpen om te 

voorkomen dat er regenwater tussen de muur en 

de dakbedekking komt. Ze zijn echter niet bestand 

tegen slagregen die het metselwerk doordringt en 

langs de afdichtingslaag in de holte stroomt. Dit is 

een functie van een lekgoot.

De bovenkant van de afdichtingslaag moet met 

een mortelvoeg of voorgesneden groef worden af-

gewerkt op minimaal 150 mm boven de toplaag 

van het dak. Deze laatste is minimaal 25 mm x 25 

mm in dwarsdoorsnede.

Breng de Morgo FormFlash op minimaal 25 mm in 

de muur aan in de volledige diepte van de groef (in 

het geval van een mortelvoeg is minimaal indraai 

van 25 mm vereist).

Morgo FormFlash-afdichtingslagen

Morgo FormFlash dient met behulp van een steen-

beitel permanent met Morgo FormFlash-voeg-

klemmen in de groef op circa 400 mm afstand 

van elkaar te worden vastgezet boven de afdich-

tingslaag. Zorg ervoor dat de klemmen niet buiten 

de muur uitsteken. Werk tot slot de groef of voeg 

af met Morgo FormFlash Sealer kit volgens de aan-

wijzingen op de verpakking.

Trapvormige afdichtingslagen

Dit type afdichting wordt voorbereid en bevestigd 

zoals bij platte daken, maar met een extra mini-

male speling van 150 mm om de dakpannen te be-

dekken, waardoor er dus een bredere rol vereist is. 

Bij het afdichten van dakpannen met een diep  

profiel (of op aflopende dakdelen onder 25 graden 

in geval van ernstige blootstelling) kan het nood-

zakelijk zijn de bedekking over de dakpannen te 

verhogen naar 200 mm. In alle gevallen moeten 

de losse randen van de FormFlash worden vast-

geklemd uit voorzorg tegen de windbelasting op 

locatie.

Gereedschap & apparatuur

U kunt voor Morgo FormFlash hetzelfde gereed-

schap gebruiken als voor het verwerken van lood. 

Verder heeft u een scherp mes en/of een blikschaar 

nodig. Daarnaast heeft u een waterpas, loodlijn en 

meetlint nodig.

Gezondheid & veiligheid

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals vei-

ligheidsschoenen, handschoenen, oogbescherming 

en helmen, moeten beschikbaar zijn en gedragen 

worden. Het aanbrengen van afdichtingslagen be-

tekent inherent ook werken op hoogtes. Daarom 

moeten de persoonlijke beschermingsmiddelen te-

gen vallen altijd de allerhoogste prioriteit krijgen.

Dakwerkzaamheden zijn ingewikkeld, altijd ge-

vaarlijk en vereisen een zorgvuldige planning.

INSTALLATIE



Postadres

Postbus 4088
7200 BB Zutphen
Nederland

Bezoekadres

Bettinkhorst 35 
7207 BP Zutphen
Nederland

Tel +31 (0)575 511 508
Fax +31 (0)575 511 538
info@morgofolietechniek.com
www.morgofolietechniek.com
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Kijk op www.morgofolietechniek.com

voor het laatste nieuws, uitgebreide

productinformatie en nog veel meer.


