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Cavity Tray Type X prefab loodloket. 

Hellende afsluiting (schuine dak- gevelaansluitingen) voor nieuwe- en bestaande 
spouwmuurconstructie situaties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel 
Voorgevormde loketten voor spouwmuren met hieraan vastgezet loodslabbe. Deze worden in het 
buitenblad aangebracht boven de aansluitende hellende daklijn. Hiermee wordt voldaan aan de drie 
basiseisen: 
• Het moet voorkomen dat vocht onder het kritische punt van de hellende daklijn doordringt. 
• Het moet van buiten waterdicht zijn en bij de scheiding tussen dak/metselwerk extra bescherming   
  bieden. 
• De opstelling moet altijd het binnenblad beschermen, met name tegen vochtig worden. 
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Type X 
De ontwikkeling van Cavity Trays type X heeft 30 jaar geleden in Engeland plaats gevonden. Dit prefab 
loodloket is het eerste, speciaal ontworpen en geproduceerde product in zijn soort. Een Cavity Tray wordt 
door de metselaar op de juiste plaats aangebracht terwijl hij het buitenblad verhoogt. Wanneer er geen 
verticale afscheiding meer is, wordt een volgende Cavity Tray type X aangebracht. Nadat de 
dakbedekking is voltooid, kan het lood op normale wijze uitgeklopt worden. 

 

Alle Cavity Trays type X hebben voldoende loodslabbe om de opstand van een verholen goot te 
bekleden. Er kan ook een langere loodslabbe geleverd worden, zodat het mogelijk is het lood over de 
eerste golf van de pan uit te kleden. Onderlood aanbrengen is overbodig, waarbij wederom tijd wordt 
bespaard. De Cavity Trays type X is een zelfdragende polypropyleenbak met een scharnierende 
achterflap (1) en geschikt voor spouwbreedtes tussen de 50 mm en X mm. Het unieke ontwerp met 
opstaande zijde van de bak voorkomt vochtproblemen. De rillen op de bodem (2) van de bak zorgen voor 
een juiste afvoer naar buiten. Onderaan de bodem bevinden zich riolen om onderlangs trekkend vocht de 
doorgang te beletten. De hoek aan de opstand en bodem (3) zorgt voor extra opsluiting. Vocht wordt naar 
voren afgevoerd en krijgt geen kans het metselwerk te bereiken. Als u kiest voor kwaliteit en zekerheid, 
dan kiest u voor de Cavity Trays type X, de allerbeste toepassing als het om loodloketten gaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maten 
Standaard zijn een aantal types X voor een dakhelling 
30°, 35° en 45° per direct beschikbaar. Deze standaard 
bakken, voor één laag waal formaat, zijn geschikt voor 
aangegeven dakhelling plus of min 5°.   Is er 
voorbereidingstijd aanwezig, dan kunnen geheel op het 
project afgestemde oplossingen gebruikt worden. Bij 
een gegeven dakhelling kunnen we per een aantal 
lagen één type X verwerken. Hoekbakken zijn nodig 
wanneer de aansluitende helling eindigt en/of voorbij 
gaat aan hetzelfde punt als het verticale aansluitende 
vlak. Loopt het verticale vlak door na beëindiging van 
het hellende vlak, dan sluiten wij af met een eindbak. 
Deze is aan beide uiteinden van een verticale opstand 
voorzien, zodat vocht, welke zich in de gevel en/of bak 
bevindt, alleen aan de voorzijde geloosd kan 
worden.  Beide mogelijke beëindigingen kunnen in 
hoogte aangepast worden aan de keuze welke gemaakt 
is voor de standaard bak. 
Wilt u meer weten of informatie belt u dan met Scaldex. 
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Materiaal 
Type X hellende afsluitingen (prefab loodloketten) bestaan uit een thermisch isolerend polypropyleen 
voor een grote mate van eenvormigheid in productie en verwerking. Lood volgens BS 1178, uit 1982. 
Lood code 4, zwaarte gelijkheid 22 ponds NHL. Het lood is met R.V.S.-nietjes AISI 304 vastgezet in 
de kunststof bak. 
 
Verwerking 
• Plaats een pannenlijn op de spouwzijde van het binnenblad. 
• Loodrecht hierop, op een afstand van 75 mm van de pannenlijn, is de maatlijn van de Cavity Trays 
  type X. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Het snijpunt van de horizontale bodem en verticale opstand moet samenvallen met de maatlijn. Is de 
 eerste bak een hoekbak, dan kan meestal niet aan deze voorwaarde voldaan worden. De voorzijde  
 mag niet uit de gevel springen, de bodem moet in een lintvoeg liggen. Een positionering boven de  
 maatlijn is dan het gevolg. Volgende tussenbakken moeten wel aan de maatlijn geplaatst worden. Is  
 de eerste bak een eindbak, dan moet deze zo hoog mogelijk geplaatst worden dat het lood in de  
 dakgoot valt.  Deze eindbak kan en moet gelijk aan de maatlijn vallen. Dit geldt ook voor de volgende 
 tussenbakken. Een eindbak is standaard  uitgevoerd met een Cavity Trays type W openstootvoeg. 
 Het metselwerkverband kan tot de opstand toegepast worden. Feit dat het laatste stukje metselwerk  
 vulwerk is, wordt aan het zicht onttrokken door de bak welke hierna geplaatst wordt. De overlap van  
 de bodem over de verticale opstand beloopt 6 à 7 cm. Wanneer er geen verticale opstand meer  
 aanwezig is, moet de volgende bak geplaatst worden. Voorkom dat er specie aanwezig is over de  
 verticale opstand. Dit is een potentiële vochtbrug. Een hoek- of eindbak is altijd de eerst bak welke wij 
 verwerken. Hierna zijn de tussenbakken aan de beurt om verwerkt te worden. Loopt een nok tegen  
 een verticale wand aan, dan wordt een nokstuk aangebracht. Deze heeft open afsluiteinden,  
 waardoor  waterlozing, links of rechts, mogelijk is. 
•In verband met een waterdichte uitvoering, absoluut niet snijden, boren of prikken in een Cavity Tray. 
 
Bestellen of prijsaanvraag 
Cavity Trays type X zijn niet uit voorraad leverbaar. Cavity Trays type X, meerlaagse uitvoering(en) 
worden op specificatie van de afnemer aangeboden, geproduceerd en geleverd. Neem voor vragen 
contact op met Scaldex (www.scaldex.nl ) of stuur per mail een plattegrond met gevelaanzichten (incl. 
steenformaat, dakhelling, spouwmaat en lagenmaat) op voor een offerte. 
In de offerte laten wij de mogelijkheden en alternatieven van dit product zien. Per aansluiting wordt 
bekeken of wij te maken hebben met een linkse aansluiting, dat wil zeggen van links onder naar 
rechts boven. Een rechtse aansluiting is van links boven naar rechts onder. Tevens valt op te maken 
of wij met een eindbak of hoekbak moeten beginnen, en/of over de nok heen moeten met een 
nokschotel. 

 

 

http://www.scaldex.nl/


 

Voorbeelden Cavity Tray type X prefab loodloketten 
 


