
Sokkelaffugter
beskytter og ventilerer soklen 
mod fugt skader.

Byggeri
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Scan-Plast sokkelaffugter afskærmer soklen mod regn, 
ventilerer soklen for affugtning så fugtskader minimeres 
samt sikrer niveaufri adgang gennem adgangsåbninger i 
henhold til krav af bygningsreglementet.  

Scan-Plast sokkelaffugteren er fremstillet i fiberarmeret 
kompositmateriale, der gør at sokkelaffugteren ikke 
kan ruste og er kemisk resistent og vedligeholdelsesfri. 
Sokkelaffugteren er dobbeltsidet og med helstøbte ender, 
der gør den nem at montere og placere ved bygningens 
sokkel. Den er desuden designet med ventilationshuller, 
ventilationskanal/vindtunnel, der giver optimal ventilation 
af soklen.

Der tilhører et stort fittings program for god og æstetisk 
tilpasning ved kantede og kurvede sokler.

Sokkelaffugter for 
optimal beskyttelse og 
ventilation af soklen 
samt niveaufri adgang

BYGGERI  /  SOKKELAFFUGTER 

Scan-Plast sokkelaffugter for optimal fugt beskyttelse og ventila-
tion af soklen samt niveaufri adgang. 

Derfor skal du vælge en 
sokkelaffugter i komposit

En sokkelaffugter udsættes oftest for en blanding af visne 
blade, plantedele og syreholdig regn. En sådan blanding 
har lav ph værdi og er stærkt korroderende overfor stål, 
også behandlet stål, f.eks. forzinkning. Denne påvirkning, 
sammen med at sokkelaffugteren er omgivet af fugtigt 
sand, vil medføre at der tæres huller i stålet og at der sker 
misfarvninger. Samtidigt er der risiko for, at der ved af-
strømning til recipient sker forurening med tungmetaller.   
 
En Scan-Plast sokkelaffugter i fiberarmeret kompositmate-
riale er kemisk resistent og kan ikke ruste. 

VENTILATION OG AFLØB TIL SOKKELEN
Scan-Plast sokkelaffugter er konstrueret dobbeltsidet, hvor 
siden mod soklen afskærmer soklen mod slagregn og dermed 
fugtoptagelse. 

Siden har en afstand fra soklen, således der dannes en 
ventilationskanal/vindtunnel for optimal ventilering og tørholdelse 
af soklen.

Sokkelaffugteren er med fast bund således at regnvand kan 
bortledes til afløb.

En stål tagrende er ligesom en sokkelaffugter udsat for kemisk 
tæring. En komposit sokkelaffugt er kemisk resistent herfor.
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Fordele ved en  Scan-Plast 
sokkelaffugter 

FÅS MED 
BØRNESIKRING
Sikrer at risten på 
sokkelaffugteren ikke 
kan fjernes uden brug af 
værktøj.

NEM MONTERING 
Sokkelaffugteren leveres i 

formstøbte elementer, der sikrer 
en nem og hurtig montering. 

Sokkelaffugteren leveres med 
helstøbte ender, hjørner, rundinger, 

dørprofiler og samlinger.

UDLUFTNING OG        
FORDAMPNING
Ventilationshuller ind 
mod soklen sikrer 
optimal ventilation og 
beskyttelse af soklen.

FAST BUND
Fast bund til hindring af 
vandnedsivning langs 
soklen.

STÆRKT MATERIALE
Fiberarmeret kompositmateriale 
tåler at ligge i fugtigt sand, tåler 

kemisk påvirkning og har en 
meget lang levetid.

KOMPOSIT OG STÅLRISTE
Sokkelaffugteren kan leveres med 

såvel komposit og stålriste med 
forskellige maskestørrelser. 

Risten kan også leveres i RAL 
farver efter ønske. 

Fiberarmeret kompositmateriale, der ikke 
kan ruste eller kemisk tærres af den syre, 
der dannes af nedfaldende blade og andre 
organiske dele, der falder i sokkelaffugteren og 
nedbrydes.

Optimal konstruktion af ventilation ved luftkanal/
vindtunnel og ventilationshuller.

Glatte overflader der sikrer en nem rengøring 
for sand og blade.

Leveres med forskellige typer komposit og 
stålriste.

Stort fittingsprogram af hjørner, rundinger, 
dørprofiler, dørbakker mm.

Nem tilskæring på stedet uden efterbehandling, 
da kompisitmateriale ikke kan ruste.

BYGGERI  /  SOKKELAFFUGTER 

Færdige hjørneprofiler sikrer nem montage uden tilskæringer og 
en stærk ubrudt kvalitet.



Scan-Plast
Scan-Plast har i mange år udviklet, produceret og markeds-
ført produkter fremstillet i unikke kompositmaterialer, som vi 
leverer til en lang række brancher og formål.

Vores store ekspertise, mangeårige erfaring samt komposit-
materialernes unikke egenskaber, sikrer innovative og 
fordelagtige produkter, således at vi, til hver en tid, kan 
være vores kunder en attraktiv leverandør og kompetent  
samarbejds partner.

Vores motto er styrke – fleksibilitet – holdbarhed, hvilket 
er gældende såvel for vores produkter som virksomhedens 
kultur.

Byggeri
Scan-Plast fører et stort og varieret program af produkter og 
anlæg til byggeriet. 
Produkterne er hovedsageligt fremstillet i fiberarmerede 
kompositmaterialer, der med unikke egenskaber som kor-
rosionsbestandighed, kemisk resistens, stor styrke, design-
frihed, termisk og elektrisk isolation, designfrihed, lav vægt, 
vejrbestandighed, lang levetid, minimal vedligeholdelse, mm. 
har væsentlige anvendelsesfordele i byggeriet. 

De moderne kompositmaterialer er fremtidens materialer.  
Kompositmaterialernes innoverende og uovertrufne 
materiale   tekniske  egenskaber, bidrager i høj grad til udvikling 
af de nye bæredygtige produkter og løsninger, der er nød-
vendige for en bæredygtig fremtid.

Komposit
Komposit kommer af det latinske ord »componere«. 
Komposit materialer opstår, når to eller flere stoffer kombi-
neres (fysisk og ikke kemisk). Derved oprettes et nyt materiale  
med specielle , tilsigtede og overlegne egenskaber.

De materialetekniske egenskaber er således en funktion af 
stoffernes kvaliteter og egenskaber, kombinationer af stof-
ferne (matrix, armering, hærder, additiver) samt produktions-
processer og -forhold.

Komposit har, på mange områder, erstattet traditionelle 
materialer  som stål, træ og beton, og i dag fremstilles 
eksempelvis  fly, tog, skibe og tanke i overvejende grad af 
kompositmaterialer.
Kompositmaterialer kan genbruges både med og uden 
forarbejdning. 
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