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Het Lindab dakgootsysteem biedt de hoogste kwaliteit als het aankomt op duurzaamheid, 
�exibiliteit en eenvoud in installatie.

Sterk als staal
De metalen dakgoten van Lindab zijn ontwikkeld door professionals voor professionals.
Het is bij uitstek een hoogwaardig alternatief voor klassieke dakgootsystemen zoals zink, koper
of PVC. De gegalvaniseerde dakgoten van Lindab bieden talrijke unieke voordelen die zich uiten
in een ijzersterk product. Staal is robuust en heeft een lagere uitzettingscoë�ciënt zodat barsten
en scheuren door uitzetting tot het verleden behoren.

Zeer duurzame coating
Alle dakgoten en toebehoren zijn gegalvaniseerd met 275g zink/m² wat resulteert in een optimale
en zeer duurzame bescherming tegen corrosie.
De extra duurzame polyester kleurcoating zorgt voor de unieke hedendaagse uitstraling en zal, 
in tegenstelling tot traditionele materialen, zijn originele kleur behouden over de ganse levensduur.

Eenvoudige installatie
Dankzij zelfsluitende waterdichte klemverbindingen en eindstukken kan het Lindab dakgootsysteem 
eenvoudig worden geïnstalleerd zonder soldeerwerk en zonder gebruik van siliconen. 

Made in Sweden
De Zweedse producent Lindab is door zijn jarenlange expertise marktleider in deze dakgoot-
systemen en exporteert deze wereldwijd in meer dan 30 verschillende landen.  





Antiek wit
± Ral 9002

Gra�et
± Ral 7016

Ko�ebruin
± Ral 8019

Zwart
± Ral 9005

Zilver metallic
± Ral 9006

Basiskleur coating Metallic coating

Hedendaagse kleuren
Of het nu gaat om een moderne
woning of een klassieke woning,
het kleurengamma van Lindab
heeft altijd wel een passende
kleur die een perfecte “match”  zal
vormen met uw stijl van woning.

Zwarte dakpannen combineren
met een contrasterende kleur
in zilver metallic dakgoten?
Dat kan perfect, de mogelijkheden 
zijn zeer ruim.
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Compacthaak
KFK (standaard) Dakhaak aanpasbaar

KLKKLK

Plooihaak
K21

Eindstuk met rubber
zelfsluitend

RG

Verbinding
zelfsluitend

RSK

Halfronde dakgoot
R

Tapstuk
OK/OMV

Bocht 70°
BK

(Standaardbocht)

Buitenhoek 90°
RVY

Binnenhoek 90°
RVI

Vergaarbak XL
VATKL

(Spuitstuk)

Overloop bescherming
OSKR

Overloop bescherming
binnenhoek

OSK

Muurbeugel
SSVU

Scharnierbeugel
met stokschroef

SHFS

Scharnierbeugel
SHFB

Aftak-stuk
GROR

Waterafleider
uitklapbaar

FUTK
Ronde afvoerbuis

SROR

Bocht 70°
BK

(Standaardbocht)

Bocht 70°
BM

(Verbreed)

S- bocht
compact

SOKN

Uitloopbocht 70°
UTK

(Verbreed)

Bocht 45°
BK

(Spuitstuk)

Bocht 85°
BK

(Spuitstuk)

Verloopstuk
traps
MRT

(HDPE)

Zelfreinigend grondstuk
SLS  (HDPE) 

Verloopstuk afvoerbuis
BUTK

Halfronde dakgoot
R

Bocht 70°
BM

(Verbreed)

Eindstuk met rubber
zelfsluitend

RG
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Product overview

Adjustable bracket 
KLK Bracket

KFK

Bracket
KPK

Bracket
KFL

Stay strap
STAG

Bracket for 27 roof pitch
K11Bracket

K21

Bracket
K07

Gutter R

Gutter R

Stop end RG

Stop end RG

Gutter joint
RSK

Cover brace
TB Gutter angle, outer 

RVY

Gutter angle, inner
RVI

Branch pipe
GRÖR

Fold out shoe
FUTK

Drain shoe
BUTK

Self cleaning leaf trap 
SLS

Bend
BK 70

Bend
BK70

Intermediate pipe
MST

Overflow protection, angle
ÖSK

Overflow protection, straight
ÖSKR

Downpipe
SRÖR

Shoe
UTK

Drain connector
MRT

Lining of the cursor
IMR

Gutter 
outlet
OMV

Hopper 
VATK

One piece bend 
SOKN

Sliding pipe
PRT

Drain trap
RT

Pipe holder with spike
SV+SST

Pipe holder
SSVH

Pipe holder
SVHÅ

Pipe connector
SRÖRM

roof_drainage_system_assembly.indd   4 2018-11-09   13:48:12

Productoverzicht
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Scharnierbeugel



R Halfronde dakgoot

Dim D d

d

  Opp.*
 mm mm  mm 2

    

150

 

155

 

17

  

8900

* Waterdragende oppervlakte

Beschikbare lengtes:  3m, 4m, 5m

Standaard breedte

RSK Gootverbinding zelfsluitend met rubber

Dim  

 

 

150

 RG Eindstuk zelfsluitend met rubber

Dim 

 150

 KFK Compacthaak (Standaard goothaak)

Dim 

 150

 KLK Dakhaak aanpasbaar (Voor schuine boordplank)

Dim 

 150                 0°-45°

 K21 Plooihaak (Staarthaak)

 

 

OK Tapstuk 75mm 

Dim A H
D/d mm mm

150/75 185 135

OMV Tapstuk 100mm

Dim A H
D/d mm mm

150/100 212 73

Dim   L mm   
   K21   
     

     

     

150   210   
K 21  

OK  OMV

Technische eigenschappen
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Dim 
   d  

 75

BM70 Bocht 70° (Verbrede hals)

Dim
   d

75

BK70 Bocht 70° (Standaardbocht)

UTK Uitloopbocht (Verbrede hals)

Dim L  
 mm

 75 151

 100 

 100 

 100 

113

Dim 
   d  

 75

BK45 Bocht 45° (Spuitstuk)

 100 

Dim 
   d  

 75

BK85 Bocht 85° (Spuitstuk)

 100 

Dim 
   d  

 75

SOKN  S-bocht (Compact)

 100 

Dim 
   d  

 75

GROR  (Aftakstuk)

 100 
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Dim Opp.
Di/d mm2

 75 4400

 100 7800

SROR Afvoerbuis rond

 

 

Dim
D

75

100

Dim
D

75

100

SSVU Muurbeugel (Standaard)

Dim

  75

100

SHFB Scharnierbeugel vast

Dim
D                               L

75                           100

100                         100

SHFS Scharnierbeugel met schroef

RVY Buitenhoek 90° 

Dim L mm

150 130

(Buitenhoek 135° of met afwijkende openingshoek
op bestelling leverbaar)

L

RVI Binnenhoek 90° 

Dim L mm

150 300

(Binnenhoek 135° of met afwijkende openingshoek
op bestelling leverbaar)

Beschikbare lengtes:  3m, 4m
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FUTK Waterafleider (Uitklapbaar)

Dim  

 75 

 100 

 

Dim h

  75 305 

  100 200

 

VATKL Vergaarbak XL (Vierkant)

MRT Verloopstuk traps (HDPE)

 
 

29
3

35

STIFT retouchepenseel
 

 

BUTK Verloopstuk afvoerbuis

Dim  D1 D2 
 mm mm

 75 81 115

 100 93 115

SLS Zelfreinigend grondstuk (HDPE)
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±5 ±5 ±5  

 

 

Een enkele afvoerbuis is voldoende tot 10m lengte Twee afvoerbuizen zĳn te voorzien bĳ lengtes langer dan 10m

 

Lindab KFK standaard compacthaak Lindab KLK aanpasbare dakhaak Lindab K21 plooihaak

Standaard compacthaak KFK 

De dakhaken dienen gemonteerd
te worden tussen ± 500 mm en maximaal
600 mm onderlinge tussenafstand.
De dakgoten dienen afhangend
geplaatst te worden met een verval van
minimum 2,5 mm/m naar het tapstuk.
Bij daklengtes langer dan 10 meter
is het aangeraden dat er 2 afvoerbuizen 
worden voorzien.

Afhankelĳk van de dakconstructie kunnen er verschillende types dakhaken gebruikt worden:
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Gebruik een aanpasbare dakhaak KLK wanneer
de boordplank onder een schuine hoek is geplaatst

Plooi het bovenste gedeelte naar beneden
tot deze horizontaal komt te staan

Duw met een schroevendraaier de lip naar 
voren zodat deze vast komt te zitten.
Duw de lip naar achter bĳ een openingshoek
van meer dan 22°

Plooi het onderste stuk tot deze in de overeen-
komstige opening kan worden geplaatst

Gebruik een ĳzerzaag om de dakgoot
op maat te zagen

Verwĳder de bramen Bevestig het eindstuk met een 
rubberen hamer. Gebruik geen
siliconen

Verwĳder aan één zĳde (links of rechts)
de extra ronding met een metaalschaar

Plooihaak K21 

Eindstuk RG

Gebruik een plooihaak wanneer er geen boord-
plank aanwezig is en de dakhaak op het dak 
dient gemonteerd te worden

Plooi de staarthaak met een geschikte haken-
plooier

Stel de hakenplooier in op de overeenstemmende
hellingshoek en plooi alle dakhaken op dezelfde
manier op de markering

Bevestig de dakhaken op het dak en volg de
correcte nummering

Nummer de dakhaken van de laagste positie
naar de hoogste positie

Markeer het verval van 2,5mm/m op de dakhaken  

Aanpasbare dakhaak KLK

De KLK dakhaak kan worden ingesteld voor 
verschillende hellingsgraden van de boordplank

Schroef eerst het montagestuk vast tegen 
de boordplank

0˚ 7˚ 14˚ 18˚ 22˚ 27˚ 38˚ 45˚
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Markeer de plaats waar het tapgat zal komen.
Positioneer dit tussenin 2 dakhaken

Maak de opening iets groter met een metaalschaar
zoals getoond op de foto 

Breng de afvoertap over de opening en bevestig
deze door de lip van het tapstuk in de krol te 
klemmen en plooi daarna de flap over de dakgoot

Teken de buitenmarkering over Maak een opening met een ĳzerzaag en houdt 
genoeg afstand van de buitenmarkering

Verbinding RSK

Tapstuk OK/OMV

Kort eerst de dakgoot af op maat en
hou rekening met een uitzettingsvoeg 
van ± 4mm 
 

Het aftakkingsstuk heeft een ovale opening
waarbĳ de buis kan scharnieren tussen 50° en 80°
 

Monteer aan de onderzĳde van het filterstuk (blad-
afscheider) de grondbuis of het adapterstuk MRT. 
Gerbuik bovenaan de extra koppelbuis BUTK
 

Plaats 2 dakhaken volgens de tekening en 
bevestig de buitenhoek met 2 verbindingen
 

Plaats 2 dakhaken volgens de tekening en 
bevestig de binnenhoek met 2 verbindingen
 

Haak de verbinding eerst over de 
achterste rand
 

Span de verbinding op door deze over
de krol vast te haken en sluit deze af
door de lip naar boven te plooien
 

Binnenhoek RVI Filterstuk SLSBuitenhoek RVY

Aftakkingsstuk GROR Regenafleider FUTK 

±

De verbinding heeft een zelfsluitende
rubberen verbinding. Het gebruik
van siliconen is overbodig 
 

De regenafleider kan scharnieren en kan in open
toestand gebruikt worden in combinatie met een 
regenton.
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Afvoerbuis en bochten

Maak een proefopstelling met de bochten zodat
de totale lengte van de afvoerbuis kan worden 
opgemeten

Kort de afvoerbuis af op maat met een ĳzerzaag en
tot op de lengte aangegeven in de rechtse tabel
of meet de juiste afstand met een proefopstelling

Gebruik een bocht BK70° in combinatie met een 
bocht BM70° (verbreed) indien er een stuk tussen-
buis geplaatst wordt zonder vernauwing.
Gebruik 2 standaardbochten BK70° wanneer er geen
tussenbuis nodig is of wanneer de tussenbuis al
een vernauwde zĳde heeft

Bevestig een uitloopbocht aan de onder-
zĳde van de afvoerbuis. Fixeer met een
schroefje achteraan indien nodig

Duw krachtig de onderzĳde achter de bevesti-
gingshaakjes

De muurbeugel kan terug losgemaakt worden
met een schroevendraaier 

Duw krachtig de bovenzĳde achter de bevesti-
gingshaakjes

Bevestig de muurbeugel tegen de muur Installeer de muurbeugels in een loodrechte lĳn
onder elkaar

Duw de bevestigingshaken in de eerste bevesti-
gingspositie

3

Muurbeugel SSVU

Tussenlengte met bochten  
       van 70°

U
mm

H
mm

L
mm

220 275 0

270 290 100

300 300 135

350 320 185

400 340 240

450 355 290

500 375 345

550 395 400

600 410 455

650 430 505

700 450 560

750 465 610

800 485 665

850 505 720

900 520 770

950 540 825

1000 555 880

1050 575 930

1100 595 985

1150 610 1040

1200 630 1090

BK70°
BK70°/BM70°
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De vele voordelen van Lindab dakgoten

Professionele kwaliteit

Eenvoudige montage met klemverbindingen

Zeer corrosiebestendig

Duurzame kleurcoating

Ruim assortiment aan toebehoren

Hedendaagse kleuren

Milieuvriendelijk en 100% recycleerbaar
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