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SYSTEEM RUITDEKKING 

1. SAMENSTELLING EN PRODUCTIE 

De leien zijn dubbelgeperste vlakke vezelcement plaatjes, samengesteld uit Portlandcement, hoogwaardige organische vezels,  

minerale toeslagstoffen en water. 

 

De leien zijn grijs in de massa en aan de zichtzijde en de zijkanten voorzien van een dubbele, gekleurde coating op basis van een 

watergedragen acrylaathars. De coating bevat moswerende bestanddelen. De rugzijde van de leien is eveneens gekleurd én 

daarenboven voorzien van een kleurloze waslaag om wateropname tegen te gaan. 

Of 

 De leien zijn natuurgrijs in de massa, hun oppervlak en randen zijn niet behandeld. Aangezien 

de platen niet behandeld worden, is de aanwezigheid van vlekken (fabricageolie…), 

verkleuringen, uitbloeiingen, kleurverschillen, insluitsels e.d. mogelijk. Deze aspecten zijn 

onderdeel van de plaat en mogen niet als een kwaliteitsgebrek aanzien worden. 

Een ander verschijnsel is het mogelijk optreden van kalkuitbloeiïngen. Deze verschijnselen zijn 

niet noodzakelijk meteen zichtbaar en kunnen zelfs na enige tijd, na plaatsing, zichtbaar 

worden. 

 

 

 

2. AFMETINGEN  

Formaat (cm) Productie-afmetingen [mm] 

40/40/5 400/400/31 

40/40/10 400/400/109 

3. KLEURENGAMMA 

 

Ardonit Ardonit Ardonit Ardonit Ardonit 

40/40/5 

40/40/10 

40/40/5 

- 

40/40/5 

- 

40/40/5 

- 

40/40/5 

40/40/10 

 

Blauwzwart 

 

Mangaanbruin 

 

Terracotta 

 

Wolkengrijs 

 

Natuurgrijs 

 

 

SVK behoudt zich het recht voor kleuren te schrappen of toe te voegen zonder voorafgaande verwittiging. Kleurafwijkingen 

worden gemeten volgens CieLab. De toegestane afwijkingen bedragen: ΔE* ± 1,00. 
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5. MECHANISCHE EN FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 

Afmetingen  Toleranties 

Lengte 200 – 600 mm ± 3 mm 

Breedte 200 – 600 mm ± 3 mm 

Dikte 4 mm - 0,4 mm / + 1,0 mm 

Haaksheid ≤  2 mm  

 

Mechanische eigenschappen  
 

 

Norm  

Buigmoment  

EN 492 

h  ≤ 350 mm 30 Nm/m 

350 < h  ≤ 450 mm 40 Nm/m 

450 < h  ≤ 600 mm 45 Nm/m 

Elasticiteitsmodulus (nat) ca. 16.000 N/mm² 

Thermische uitzettingscoëfficiënt 7,5  x 10-6 m/mK 

 

Duurzaamheid   

 

Norm  

Waterondoorlaatbaarheid geen waterdruppels 

EN 492 

Nat-droog cycli L ≥ 0,75 

Warm water L ≥ 0,75 

Vorst-dooi cycli L ≥ 0,75 

Warmte-regen cycli voldoet 

 

Brandgedrag   

Brandreactie klasse A2-s1, d0 EN 13501-1 

Weerstand tegen externe brand Broof EN 492 

 

Fysische eigenschappen 
  

Volumegewicht (ovendroog) ρ ≥ 1.700 kg/m³  

Gewicht (evenwichtsvochtgehalte: 12%)  8 kg/m²  

Warmtegeleidingscoëfficiënt: λ 0,72 W/mK  

Wateropname (geverfde leien) < 4% (Gewicht)  

Verfhechting Klasse 0 EN ISO 2409 

 

6. KWALITEIT 

 

 

   

 

7. PRINCIPE PLAATSING 

Ruitleien zijn vierkante leien van het formaat 40 x 40 cm waarvan twee tegenover elkaar liggende hoeken evenwijdig met elkaar 

zijn afgesneden. De aangegeven overdekking wordt loodrecht op de zijkant van de lei gemeten. In feite is de werkelijke 

overdekking groter daar deze bepaald wordt door de stroomrichting van het afvloeiende water, dus loodrecht op de latten. 

 

Aangezien de ruitdekking een enkelvoudige dekking is, is het toepassingsgebied enigszins beperkter. De ruitdekking is minder 

geschikt voor dakvlakken die aan hevige regenwinden zijn blootgesteld of voor hoge gebouwen. 

8. OVERDEKKING – MINIMUM DAKHELLING 

De ruitdekking is enkel van toepassing voor dakhellingen van minimum 35°. Bij dakbedekking dient een onderdak toegepast te 

worden. 

De overdekking voor dakbedekking in ruitleien bedraagt 10 cm, voor gevelbekleding 5 cm, loodrecht op de rand van de lei 

gemeten. 
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9. BEVESTIGING 

De Ardonit 40/40/10 en 40/40/5 ruitleien worden bevestigd met 2 nagels + 1 stormkram.  

 

  
 

Plaatsen van de stormkram in de voeg tussen 2 leien. 

 

Plaatsen van de volgende ruitlei over de stormkram en naar beneden plooien van de 

stormkram; niet té strak zodat beweging van de leien nog mogelijk is. 

 

In de onderste twee rijen worden versneden leien toegepast waarbij er afhankelijk van hoe de voetleien versneden zijn, extra 

nagelgaten moeten worden aangebracht. 

 

Om de leien aan de zijkanten van de dak- en gevelvlakken voldoende te kunnen bevestigen is het mogelijk nodig om, plaatselijk, 

tussen de normale latten, bijkomende latten te voorzien. 

10. AANTAL EN AFMETINGEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dakhelling 70° → 90° 35° → 70° 

Formaat 40/40/5 40/40/10 

Stuks per m² 8,2 11,2 

Overdekking A [cm] 5,0 10,0 

Gewicht per m² [kg] 11,0 14,7 

Latafstand L h.o.h. [cm] 22,6 19,4 

Aantal latten m/m² 4,4 5,2 

Opmerking: rekening gehouden met een zijdelingse voeg van 4 mm. 

* Overdekking 5cm is enkel voor gevelbekleding. 

11. AFMETING VOETLEIEN  

De voorgaande tekening is de meest voorkomende start van een gevel of dak. Dit wordt met versneden leien zoals hierna 

afgewerkt. De gegeven afmetingen zijn in cm uitgedrukt voor een oversteek van 5cm. 

 

40/40/5 40/40/10 

  

 

31
.7

54
.1

Eerste rij leien (voetleien) Tweede rij leien

35
.2

54
.6

Eerste rij leien (voetleien) Tweede rij leien


