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TECHNISCHE FICHE 
FICHE TECHNIQUE 

 

Productbeschrijving 
 

 

 

De spouwvoegventilatierooster VENTILMUR 
zorgt voor een optimale ventilatie van de 
spouwmuur in metselwerkgevels. 
Dit kunststof voegrooster levert een goede 
bijdrage aan wering van vocht van buiten. 
Bovendien voorkomt VENTILMUR dat 
sommige insecten of andere dieren 
(muizen…) via de open voegen in de 
spouwmuur geraken. 
VENTILMUR geeft ook een fraai en 
regelmatig gevelaanzicht. 
Griprandjes op de onderste rand zorgen voor 
een goede verankering in de voeg. 

 
 

Toepassingsgebied 
 
In open voegen, aan de voet van metselwerkgevels en boven lateien 
 
 

Eigenschappen 
 

Mechanische eigenschappen 

Kleur Grijs (standaard) 
Wit (op aanvraag) 
Zwart (op aanvraag) 
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Dimensies 
 

Afmetingen en materialen 

Beschrijving Code Kleur st/Box Kg/100 

 
Standaard afmetingen (*) : 

10 x 60 x 95 mm 

TIV Grijs 1 2,50 

TIVB Wit 500 2,50 

TIVN Zwart 500 2,50 

(*) Andere afmetingen op aanvraag 
 
 

Plaatsing 
 
Ventilatierooster VENTILMUR in de open voegen van de metselwerkgevels plaatsen, de schuine lippen naar 
beneden en naar buiten georiënteerd (zie schets hieronder) 
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