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Productnaam: Kelfort® dekkleed 
 

Opgesteld door:    EG Bekrachtigd door:    GvdW 

  
 

Het product: Het Kelfort® dekkleed is uitermate geschikt voor het snel, droog 

en doeltreffend afdekken van bouwmaterialen of bijvoorbeeld 

openhaardhout. De dekkleden kunnen ook gebruikt worden voor 

het afdekken van fietsen, brommers en motoren. 

 

Technische gegevens:  

Gewicht: 1515180 t/m 1515186: 130 g/m² (1000 denier). 

 1515190 t/m 1515196: 100 g/m² (1000 denier). 

Inlay: 10 x 10 draden/inch². 

Materiaal: PE inlay met 0,03 mm laminaat aan beide zijden. 

Randen: Alle 4 de randen zijn verstevigd d.m.v. een polypropyleen koord, 

dat in de zoom van het dekkleed is vastgestikt. 

Interval bevestigingsoog: De bevestigingsogen zijn met een interval van 1 meter langs de 

randen van het dekkleed bevestigd. 

 

Leveringsvorm: 

De afmetingen, de  

EAN-codes en de kleur: 1515180 =>   3 x   4 m => 8714678002069 => blauw. 

 1515182 =>   4 x   6 m => 8714678002076 => blauw. 

 1515184 =>   6 x   8 m => 8714678002083 => blauw. 

 1515185 =>   8 x 10 m => 8714678002090 => blauw. 

 1515186 => 10 x 12 m => 8714678012143 => blauw. 

 1515190 =>   3 x   4 m => 8714678013911 => oranje. 

 1515192 =>   4 x   6 m => 8714678013928 => oranje. 

 1515194 =>   6 x   8 m => 8714678013935 => oranje. 

 1515195 =>   8 x 10 m => 8714678013942 => oranje. 

 1515196 => 10 x 12 m => 8714678013959 => oranje. 
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Afwijking in afmetingen: Elk dekkleed bestaat uit één of meer stroken. Zowel de zomen 

rondom als de zomen tussen deze stroken nemen een bepaalde 

hoeveelheid van het materiaal in beslag. De maximale afwijking 

(naar beneden) in de uiteindelijke afmetingen bedraagt hierdoor: 

 bij de afmetingen   3 x   4 m => maximaal 6,96% 

 bij de afmetingen   4 x   6 m => maximaal 5,40% 

 bij de afmetingen   6 x   8 m => maximaal 4,54% 

 bij de afmetingen   8 x 10 m => maximaal 4,09% 

 bij de afmetingen 10 x 12 m => maximaal 3,80% 

Aantal kleden/baal:   3 x   4m => 12 stuks. 

   4 x   6 m =>  7 stuks. 

   6 x   8 m =>  4 stuks. 

   8 x 10 m =>  2 stuks. 

 10 x 12 m =>  1 stuks. 

Verpakking dekkleed: Elk dekkleed is apart in plastic verpakt, met daarbij een leaflet 

voorzien van Kelfort logo. 

Gegevens op leaflet: Het Kelfort logo, de afmetingen van het dekkleed en de EAN-code 

behorende bij het dekkleed. 

Verpakking baal: Het aantal dekkleden per baal is afhankelijk van de afmetingen van 

de dekkleden. De losse dekkleden zijn samengebonden door twee 

bindbanden in lengterichting en twee bindbanden in 

breedterichting. De omverpakking van een baal bestaat uit 

hetzelfde materiaal, als waar het dekkleed van gefabriceerd is. 

Deze omverpakking wordt wederom samengebonden door twee 

bindbanden in lengterichting en twee bindbanden in 

breedterichting. Op iedere baal is een leaflet aanwezig. 

Leaflet op de baal: Het Kelfort logo, de afmetingen van het dekkleed, het aantal 

dekkleden per baal en het artikelnummer zijn aangegeven op het 

leaflet. 

Aantal balen op pallet: 20. 

 

 


