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De Eternit leien, ... de enige echte !

Eternit was het allereerste bedrijf dat in 1905 vezelcement leien op de markt bracht. 

Na meer dan 100 jaar zijn ze nog steeds hedendaags. Meer zelfs ! 

In deze brochure zult u ontdekken hoe ze zich verder blijven ontwikkelen 
en elke dag nog meer en nog nieuwere mogelijkheden bieden. 

Onze leien, die in België worden vervaardigd, zijn het resultaat van een unieke 
«know-how», een lange traditie en het werk van een groep mensen die er echt in geloven.

Onze leien worden geproduceerd volgens zeer strenge voorschriften en zijn conform met de ISO certificaties. 
Enkel op deze basis kunnen wij aan onze klanten een garantie aanbieden 
van duurzaamheid en doeltreffendheid. 

Indien u zich de leien aanschaft via een niet officiële bron, dan loopt u 
het risico om leien te kopen die niet voldoen aan onze strenge eisen en 
voorschriften van ontwikkeling en productie. 

Om te genieten van de kwaliteit en de dienstverlening van Eternit, raden wij 
u ten zeerste aan om onze Alterna, Boronda, New Stonit, Activa of Pommay 
leien bij één van de handelaars te kopen die u op onze website www.eternit.be 
kunt terugvinden. 

Bergen - Alterna donkergrijs 60x32
Alland & Godimus (Bergen)
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Om hun: 

Ongelimiteerde creatieve vrijheid
De leien zijn geschikt voor alle soorten daken en gevels, of het nu gaat om nieuwbouw of 
renovatie. 
De leien kunnen zowel op dak als gevel met dezelfde overlap geplaatst worden, U kan dus een 
perfecte continuïteit creëren tussen dak en gevel. 
De verschillende formaten, de verschillende kleuren en de vele manieren van plaatsing zorgen 
ervoor dat uw dak en gevel gepersonaliseerd worden. 

Gering gewicht
Dankzij hun lage gewicht kunnen de leien geplaatst worden op een lichter dakgebinte of 
structuur zonder dat het nodig is deze te versterken. Een duidelijk meerwaarde in geval van 
renovatie! In geval van een renovatie van uw gevel, is het niet noodzakelijk om een extra 
fundering te voorzien.

Respect voor het milieu
Vezelcement is een licht product gemaakt op basis van natuurlijke, haast onuitputbare zelfs 
100% hernieuwbare materialen: Cement, water, lucht en cellulosevezels.
Eternit NT leien zijn 100% recycleerbaar en worden lokaal geproduceerd. 

Windweerstand
Elke lei wordt individueel bevestigd, wat u zekerheid biedt in geval van stormen en hevige wind. 
U hoeft de komst van stormen en onweders niet meer te vrezen
De leien hebben een garantie van 30 jaar op hun intrinsieke kwaliteiten.

Economisch
Een vezelcementlei is gemakkelijk te verwerken. Een leischaar en leidekkershamer zijn 
ruimschoots voldoende. Je hebt dus geen slijpschijf of boormachine nodig. Van onze grootste 
lei, de 60/40, hebt u slechts 9,7 stuks nodig om een vierkante meter te dekken.
Leien als gevelbekleding bieden het bijkomende voordeel dat het een “droge constructie” 
is, zonder mortel. Het plaatsen hangt dus niet af van klimatologische invloeden die de werf 
zouden doen vertragen. De leien zijn één van de meest duurzame en ecologische oplossingen 
om de gevels van uw woning te beschermen. De leien bieden de beste oplossing, tegen een 
voordelig budget, voor de bescherming van uw dak en uw gevel tegen de meest strenge 
klimaatomstandigheden.

Degelijkheid
Vezelcement is een zeer licht maar toch een heel stevig materiaal. De leien geplaatst op gevel 
weerstaan de accidentele impact van spelende of voetballende kinderen uit de omgeving.

WAAROM KIEZEN 
VOOR ETERNIT  
VEZELCEMENTLEIEN
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Bousval - New Stonit leisteengrijs
Constr. Etienne Piron (Aubel)



Alterna avondroze 60x32 
BK Architecten (Oudenaarde)

Luxembourg - Alterna betongrijs en zinkgrijs 60x32
Arch. Christian Bauer Associés  (Luxembourg)

REFERENTIES6



Hoeven - Alterna donkergrijs 60x32

Geldermalsen - New Stonit 60x30 
Loosbroek Architecten (Tiel)

Leuven - Alterna donkergrijs 60x32
Klaararchitectuur (Heers)

Eeklo - Alterna lood, parelgrijs en donkergrijs - AMV Architecten (Wetteren) 

ENKELE RENOVATIEPROJECTEN 
Leien laten zich perfect rond alle mogelijke volumes modelleren. Nergens zijn 
volumeverstorende hulpstukken zoals noordbomen,hoekprofielen of dergelijke zichtbaar. 
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ZO GLAD DAT NIETS ER VAT OP HEEFTBORONDA

Wereldprimeur: afgeronde randen. 
Boronda is de eerste lei met afgeronde randen. 
De afgeronde randen zorgen ervoor dat water niet meer  
op de rand van de lei kan blijven staan. 
Het water parelt homogeen van de lei af en geeft stof- en 
vuilophopingen geen enkele kans.

Boronda - afgeronde randenGAMMA BORONDA LEIEN

TYPE KLEUR FORMAAT (CM)

40x27 45x32 60x32

BORONDA DONKERGRIJS  ∫ ∫ ∫
ZINKGRIJS ∫ ∫ ∫

∫ = op voorraad 
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VEZELCEMENT LEIEN

De kleurenfoto’s benaderen de werkelijke 
kleuren maar zijn louter indicatief.
Vraag uw staal om de kleurkeuze exact te 
bepalen.

DONKERGRIJS

ZINKGRIJS

Wemmel - Boronda zinkgrijs 45x32
41N4E (Brussel)
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Ieper - Boronda zinkgrijs 40x27
Toon Breyne (Ieper)

Zedelgem - Boronda donkergrijs 45x32
Toon Breyne - Ruben Delahaye (Ieper)

Wanze - Boronda 45x32 donkergrijs + Solesia
Arch. Emile Verhaegen (Brussel)

Grand-Rieu
Boronda 45x32 donkergrijs + Solesia
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DE KLASSIEKER IN HET GAMMAALTERNA

GAMMA ALTERNA LEIEN

TYPE KLEUR FORMAAT (CM)

40 x 27 45 x 32 60 x 30 60 x 32 60 x 32
rechthoekig

60 x 32*
met 3 gaten

60 x 40 40 x 40 x 5* 40 x 40 x 10

ALTERNA DONKERGRIJS  ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫
AVONDROZE ∫ ∫ ∫
HENEGOUWS BLAUW ∫
HAVANNABRUIN ∫ ∫
GRIJSBRUIN ∫
KERAMISCH ROOD ∫ ∫ ∫
BETONGRIJS ∫ ∫
ZINKGRIJS ∫
LOOD ∫
MOL ∫
ZWART ∫
PARELGRIJS ∫ ∫

∫ = op voorraad * enkel voor gevelleien

De Alterna lei biedt ongeëvenaarde kwaliteiten op het gebied van weerstand en stevigheid. 
De lei is bestand tegen de meest extreme weersomstandigheden, ze is kleurvast en blijft mooi.

Ath - Alterna donkergrijs 60x32
Holoffe-Vermeersch (Mainvault)
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Rochefort - Alterna donkergrijs 60x32 
Schoofs Maurice (Rochefort)

VEZELCEMENT LEIEN

BESCHIKBARE KLEUREN ALTERNA LEIEN

DONKERGRIJS LOODAVONDROZE

MOLHENEGOUWS BLAUW

ZWART

HAVANNABRUIN

PARELGRIJSGRIJSBRUIN

KERAMISCH ROOD

ZINKGRIJS

BETONGRIJS

‘s Heer Arendskerke - Alterna keramisch rood 60x32 
Oomen Architecten (Breda)
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EEN KEI VAN EEN LEINEW STONIT

Reliëfoppervlak, gebroken randen en matte leisteenkleur :
New Stonit heeft de uitstraling van een natuurlei, 
met daar bovenop alle voordelen van een perfect 
geproduceerde en gecontroleerde vezelcementlei.

LEISTEENGRIJS

GAMMA NEW STONIT LEIEN

TYPE KLEUR FORMAAT (CM)

40 x 22 40 x 24 45 x 30 60 x 30

NEW STONIT LEISTEENGRIJS  ∫ ∫ ∫ ∫
∫ = op voorraad 
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Hasselt (Villa Sampermans) - New Stonit 40x22 rond
Architectenbureau Werck (Kuringen)

Sprimont - New Stonit 45x30
Arch. Luc Spits (Berneau)

Dokkum - New Stonit leisteengrijs 60x30
Penta Architecten, Jan Otto Schilstra  (Harlingen)

Namur - New Stonit 45x30
Architecture et Nature (Temploux)

VEZELCEMENT LEIEN 13
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De Umbra is een gevlamde lei met een glad 
oppervlak, en met rechte of gekartelde randen.

De lei kan zowel op dak als gevel worden 
toegepast.

Nieuwenrode
Umbra bruin gevlamd 40x24

GAMMA UMBRA LEIEN

TYPE KLEUR FORMAAT (CM)

40 x 24 60 x 30

UMBRA BRUIN GEVLAMD met gekartelde randen ∫ ∫
GRIJS GEVLAMD met rechte randen ∫

∫ = op voorraad 

UMBRA



LUCHTZUIVERENDE LEIEN 15ACTIVA

De milieu-ontlastende ACTIVA lei van Eternit  
reinigt door middel van zijn speciale 
vezelcement samenstelling aktief de lucht  
en zet de smog veroorzakende stikstof om 
in milieuvriendelijke nitraten.

Bij de productie van de ACTIVA leien wordt titaandioxide (TiO2) aan de 
vezelcement toegevoegd.
 
Onder invloed van de UV-straling van de zon, werkt titaandioxide als een 
katalysator die de schadelijke stikstofoxides (NOX) in de lucht omzet in 
onschadelijke nitraationen (NO-

3) .

Deze ionen worden vervolgens door de regen van dak of gevel gespoeld. 
Dit proces blijft zich telkens opnieuw herhalen, omdat de katalyserende 
stof, het titandioxide, daarbij niet verbruikt wordt. 
Zo levert uw dak of gevel een blijvende 'actieve' bijdrage  tot de 
klimaatbeheersing.

NOX

NOX

TiO 2

NO3

Nitraten

ACTIVA leien ACTIVA leien

katalysator
-NO3

-

Antoing - Activa natuurgrijs 60x32
AM Architects (Doornik)

Evere - Activa natuurgrijs 60x32
Arch. Bas Wauman (Tielrode)

GAMMA ACTIVA LEIEN

TYPE KLEUR FORMAAT (CM)

60 x 32
rechthoekig

ACTIVA NATUURGRIJS ∫
∫ = de stock 

Activa natuurgrijs 60x32



GAMME CALIZA LEIEN

TYPE KLEUR FORMAAT (CM)

40 x 40 x 10+11

CALIZA NATUURGRIJS ∫
∫ = de stock 
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De Caliza lei is een ruitlei. Deze niet gecoate lei 
heeft een “natuurlijke grijze” kleur. 

Ze kan zowel op dak als op gevel worden 
toegepast.

CALIZA
Baasrode - Caliza natuurgrijs 40x40x10+11 

Quisquater Yo (Dendermonde)



ENKELE RENOVATIEPROJECTENLEIEN
ideaal voor 
renovaties
Er zijn veel gebouwen die niet meer voldoen aan de 
huidige eisen: ze worden te klein, hebben een hoog 
energieverbruik, of een vervallen uiterlijk.

Met haar typische textuur, de verschillende 
plaatsingsmethodes en haar brede waaier van 
kleuren, gaat de lei perfect samen met de traditionele 
materialen van de oudere gebouwen, zoals baksteen 
en natuursteen. 

Anderzijds biedt de dunne bekleding met 
vezelcementleien de mogelijkheid om de nodige 
ruimte voor een bijkomende thermische isolatie 
te voorzien. De isolerende lagen worden vanaf de 
buitenkant aangebracht, dus de renovatie van oudere 
gevels kan gebeuren zonder grote problemen en 
zelfs zonder dat de bewoner de woning moet verlaten 
tijdens de werken.

Het lichte gewicht van de vezelcementlei maakt 
ook de realisatie van eenvoudige en lichte 
draagstructuren mogelijk, zonder bijkomende 
funderingen.

Vóór Na

Vóór

Vóór

Vóór

Na

Na

Na
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PCP Architecten
(Genk) 

SJD
(Liège) 

Klaararchitectuur
(Heers) 

Pol Van Nevel
(Aalter) 
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Dubbele dekking

(dak en gevel)

Enkelvoudige 
horizontale dekking

(dak en gevel)

Enkelvoudige 
horizontale dekking 

in lijn
(gevel)

Dambordpatroon
(gevel)

Cassettesysteem
(gevel)

 MOGELIJKE TEXTUREN 

 MOGELIJKE TEXTUREN 

Alterna Donkergrijs 60x32
(Hoeven) 

Dertien12
(Brugge)

Fabian Bourgeois (Gilles)

Lieven Dejaeghere (Izegem) 



Ruitleien
Klassieke plaatsing

(dak en gevel)

Halfsteensverband
(dak en gevel)

Trapdekking
(gevel)

Halfsteensverband 
schuin onder helling 

(gevel)

Open voeg
(gevel)

MOGELIJKE TEXTUREN VOOR DAK EN GEVEL

MOGELIJKE TEXTUREN VOOR GEVEL ALLEEN
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LR Architects
(Louvain-la-Neuve)

EVR Architecten (Gent)

Kyoto (Eppegem) 

Arch. Kevin Wuidar
(Luik)



Voordelen van leien als gevelbekleding :
 ∫ Complexe, strak afgelijnde volumes zonder 
  hulpprofielen mogelijk.
 ∫  Doorlopende vlakken gevel-dak mogelijk zonder  
  onderbrekingen.
 ∫  Hoge bescherming tegen slagregen.
 ∫  Goed ademend en isolerend vermogen.
 ∫  Zeer economisch.
 ∫  Laag gewicht (20 kg/m2).
 ∫  Droge plaatsingsmethode: kan doorlooptijd van het   
  project versnellen.
 ∫  Hoge duurzaamheid, 30 jaar garantie.

Alterna donkergrijs 60x32
Poncelet Pierre (Marche-en-Famenne)
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ONDERDAKEN
Een onderdak plaatsen is sinds lang een must. De daken worden geïsoleerd en de isolatie moet worden 
beschermd tegen eventuele waterinsijpeling. Maar het ene onderdak is het andere niet en, naargelang 
het soort ontwerp en de verwachtingen van de klanten, zal het ene onderdak meer geschikt zijn dan 
het andere. Dat is de reden waarom Eternit tegenwoordig 3 onderdaken aanbiedt :

Het soepele onderdak : 

ETERROOF 
 
Een uitstekend instaponderdak. 
 
Het Eterroof-scherm wordt vooral gekenmerkt 
door zijn snelle en makkelijke plaatsing en door 
zijn sterkte.   
 
Eterroof is beschikbaar in 2 versies : 
- Eterrroof ’classic’ : is de versie zonder 
 kleefband. 
- Eterroof ‘duo’ is de versie waaraan twee  
 kleefbanden werden toegevoegd.  
 Voordeel van deze dubbele kleefbanden  
 is dat ze voor een feilloze verlijming van  
 de overlappingen zorgen en een perfecte  
 winddichtheid van het dak garanderen.

Het onderdak met hoge densiteit : 

ETERWOOD HD 
 
Eterwood HD is is een stijf onderdak in 
houtvezel. Het beschermt uw dak op een 
duurzame manier voor waterinfiltratie en wind 
maar levert ook een bijdrage tot de thermische 
isolatie van het gebouw. 
Dankzij de tanden en groeven langs de 4 
zijden van het paneel, zijn ze perfect winddicht 
en beperken ze de risico’s van thermische 
bruggen ter hoogte van de kepers. 
 
Eterwood HD is milieuvriendelijk, het bestaat 
uit natuurlijke en duurzame grondstoffen 
(houtvezels). 
 
Dankzij hun hoge densiteit, zijn de Eterwood 
HD panelen weersbestendig en kunnen tot 
8 weken als nooddak dienen. De verwerking 
van de panelen is eenvoudig (verzaging, 
manipulatie, degelijke tanden en groeven, 
minder risico van breuk)

ETERROOF MENUISERITE EXTRA ETERWOOD HD

WARMTEGELEIDINGSCOËFFICIËNT  λd - 0,16 W/mK* 0,051 W/mK

CONDENSATIEWAARDE μd 0,03 m 0,23 m* 0,11 m

BRANDWEERSTAND (EN 13501) KLASSE E KLASSE A2 KLASSE E

TE GEBRUIKEN ALS NOODDAK 4 MAANDEN 2 MAANDEN  TOT 2 MAANDEN

WINDDICHT JA, MET ZELFKLEVENDE STROKEN JA, MET ZELFKLEVENDE STROKEN JA

LUCHTDICHT NEE JA, MET ZELFKLEVENDE STROKEN NEE

GARANTIE 10 JAAR 15 JAAR 10 JAAR

*Menuiserite Extra geperst.

Een star onderdak van vezelcement :

MENUISERITE EXTRA   
De lange levensduur, het uitstekende 
brandgedrag, maar vooral de unieke capillaire 
eigenschappen (de Menuiserite Extra 
platen absorberen de dampproductie van 
de binnenruimte en voorkomen inwendige 
condensatie) maken van Menuiserite Extra  
het beste starre onderdak en onbetwistbaar  
de beste koop. 
 
Testen uitgevoerd door de K.U. Leuven 
hebben aangetoond dat Menuiserite Extra 
dubbelgeperst geplaatst met tapes een 
perfecte winddichte maar ook luchtdichte 
oplossing is. En de kleinste luchtlekkage in 
een gebouw veroorzaakt warmteverliezen en 
vermindert de energiebalans van het gebouw.
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De kleurenfoto’s benaderen de werkelijke kleuren maar zijn louter indicatief.
Vraag uw monster om de kleurkeuze exact te bepalen.

BESCHIKBARE AFMETINGEN EN KLEUREN

Bruin gevlamd

Henegouws blauw

Keramisch roodGrijsbruin

Havannabruin

Mol 

AvondrozeDonkergrijs Zwart 

ZinkgrijsLood 

Betongrijs ParelgrijsNatuurgrijs

Grijs gevlamd



23BESCHIKBARE AFMETINGEN EN KLEUREN BORONDA  40x27 45x32 60x32

Zinkgrijs

Donkergrijs

ALTERNA  40x27 45x32 60x30 60x32 60x32* 60x32** 60x40 40x40x5 40x40x10

Donkergrijs

Avondroze

Henegouws blauw

Havannabruin

Keramisch rood

Betongrijs

Grijsbruin

Zinkgrijs

Lood

Mol

Zwart

Parelgrijs

UMBRA  40x24   60x30

Bruin gevlamd

Grijs gevlamd

ACTIVA      60x32*

Leisteengrijs

NEW STONIT  40x22 40x24 45x30 60x30

Leisteengrijs

CALIZA  40x40x10+11 

Natuurgrijs

 * 60x32 rechthoekig

 ** 60x32 rechthoekig met 3 gaten  
  voor halfsteensverband dekking 
  op een gevel (overlap 5 cm)



HULPSTUKKEN

Buitenhoekprofiel
Materiaal : aluminium
Lengte: 3m
Kleur : Ral 7024 (donkergrijs)

Binnenhoekprofiel
Materiaal : aluminium
Lengte: 3m
Kleur : Ral 7024 (donkergrijs) De verluchtingsset ‘in line vent’ bestaat uit :

- De verluchtingslei  ‘in line vent ‘
- Afvoerstuk in HIPS (High Impact Polystyrene)
- Optioneel: flexibele leidingen Ø 112 of 125 mm

HOEKPROFIEL VOOR LEIEN
Leien worden steeds frequenter toegepast om een gebouw volledig  
‘in te pakken’. Zeker na het succes van de plaatsing dubbele dekking 
in halfsteensverband. Het knooppunt tussen twee gevels, bekleed met 
leien, werd tot op vandaag voornamelijk afgewerkt met lood of met zink. 
Een goede maar tijdrovende oplossing.

Vandaag stellen wij 2 hoekprofielen ter beschikking: buitenhoek en 
binnenhoek. Dit is een gebruiksvriendelijke oplossing die ook voor een 
esthetisch mooi resultaat zorgt. Deze aluminium profielen zijn beschik-
baar in lengtes van 3 m en enkel in dezelfde donkergrijze kleur als de 
Alterna en Boronda leien.

'IN LINE VENT' VERLUCHTINGSSET
De universele verluchtingslei ‘in line vent’ is een uiterst discrete 
oplossing voor de luchtafzuiging in keukens, badkamers, washokken  
en alle andere leefruimtes. 

De verluchtingslei ‘in line vent’ is voorzien van een afwerkingslaag die 
bijzonder goed bestand is tegen UV-stralen en perfect overeenstemt 
met de kleur van de vezelcementleien Alterna en Boronda.

De verluchtingslei ‘in line vent’ is beschikbaar in het formaat 60/30 cm.

NIEUWE LOODVERVANGER ETERFLEX
Zelfklevende afdichtingsband in butyl, met beschermfolie in aluminium. 
Moduleerbaar en tot 60% rekbaar!  Wordt gebruikt ter vervanging 
van lood voor een perfecte afdichting van nokken, dakgoten en 
schoorsteenonderbouw.

- Soepel en kneedbaar en dus makkelijk aan te brengen. 
- Tot 60% rekbaar; past zich probleemloos aan aan alle dakbedekkings 
 vormen. 
- Zeer goede hechting op koude oppervlakken: Eterflex kan worden  
 aangebracht bij temperaturen vanaf 0°C.

Lengte :  5m    
Breedte : 30 of 45 cm   
Kleuren : antraciet, bruin-rood of donkerbruin

60% UITREKBAAR

Afvoerstuk flexibele leidingen

Nok met inwendige mof
Hoek van 90° of 120° 
Nuttige lengte : 500 mm
Totale lengte : 570 mm

Halfronde nok
Nuttige lengte : 330 mm
Totale lengte : 400 mm

Gemodelleerde nok
Hoek van 90° of 120°
Nuttige lengte : 430 mm
Totale lengte : 570 mm

NOKSTUKKEN
Voor een eenvoudige, duurzame en economische afwerking van de nok.  
Samenstelling, kleur en afwerking van deze hulpstukken zijn gelijk-
waardig aan deze van de vezelcementleien Alterna en Boronda.
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2525VOOR DE LEIEN
SPECIFIEKE ACCESSOIRESMATERIALEN LEIEN

BEVESTIGINGS-

Haken in koper

� De Eternit koperen leihaken zijn 3 mm dik. 

� Leverbaar in volgende lengtes: 52 mm / 92 mm / 112 mm / 132 mm / 152 mm

Stormkram 22 mm voor ruitleien

� Toepasbaar voor : ruitleien

� Materiaal : koper

� Kleur : koper 

Nokhaak voor leien

� Toepasbaar voor : vezelcement nokken

� Materiaal : koper

� Kleur : koper 

Kopernagels 30 mm

� Toepasbaar voor : verankeren van leien, nokhaken voor leien

� Materiaal : koper

� Kleur : koper 

� Nagellengte : 30 mm

� Diameter : 2,65 mm

Haken in roestvrij staal
De Eternit inox leihaken zijn integraal in zwart gekleurd. De coating van de leihaak beschermt de 
haak gedurende jaren tegen de weersomstandigheden en zorgt voor een bijna onzichtbaarheid 
van de haak op donkergrijze en zwarte leien.

� Samenstelling : roestvrije austenitische stalen draad (18 chromen en 10% nikkel, aisi 304).

� 3 mm dikte

� Leverbaar in volgende lengtes: 52 mm / 92 mm / 112 mm / 132 mm /
  152 mm / 172 mm / 202 mm



Aarschot - Alterna betongrijs 60x32
BNE Bart Van Meerbeek (Aarschot)
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Bousval - New Stonit Leisteengrijs
Constr. Etienne Piron - Aubel

KIEZEN VOOR  
ZEKERHEID 
 
DE WAARBORG  
VAN ONZE 
ETERNIT LEIEN

 garantie tegen 
korstmossen   

Eternit garandeert 
gedurende 10 jaar vanaf 
de levering de afwezigheid 
van korstmossen op het 
oppervlak van ALTERNA 
en van BORONDA leien 
op voorwaarde dat de 
bouwheer houder is van een 
door Eternit goedgekeurd 
garantieattest.

garantie op de  
intrinsieke waarden 

Eternit garandeert 
gedurende 30 jaar vanaf 
de levering de intrinsieke 
kwaliteiten van de 
ALTERNA, BORONDA, NEW 
STONIT, UMBRA, CALIZA en 
ACTIVA vezelcementleien 
inzake waterdichtheid, 
wateropslorping door 
onderdompeling, 
vorstweerstand en 
buigsterkte overeenkomstig 
de bij levering geldende 
technische goedkeuringen of 
normen terzake.

 garantie op een 
homogene veroudering

Eternit garandeert 
gedurende 15 jaar vanaf  
de levering een homogene 
en gelijkmatige evolutie  
van het uitzicht van de  
ALTERNA, BORONDA, 
NEW STONIT en UMBRA 
leien met behoud van de 
basistint, rekening houdend 
met een patina eigen aan elk 
verouderingsproces.

03/1492

30 jaar 15 jaar 10 jaar
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De volledige garantietekst, die de toepassingsvoorwaarden van de garantie uiteenzet, 
kan op eenvoudige aanvraag bekomen worden of kan u onder service & downloads 
terugvinden op onze website www.eternit.be. 



Alterna betongrijs en zinkgrijs  
Arch. Christian Bauer Associés  (Luxembourg)

Eternit nv
Kuiermansstraat 1  
B-1880  Kapelle-op-den-Bos
België Voor Nederland
Tel  +32 15 71 73 54 Tel   0547 288 807
Fax +32 15 71 71 79 Fax  0547 288 808
info@eternit.be info.dak@eternit.nl
www.eternit.be www.eternit.nl
info: 0800/14.144 info: 0800/236.8732
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