
Bellus 
keramische lei: 
Superlichtgewicht
Supermooi
Superfijn.



De Bellus is niet alleen 
Superlichtgewicht,
Supermooi,
Superfijn,
maar ook...
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Cover: 
Bellus keramische lei - Antraciet mat op dak en gevel
Arch. Erik Maeyaert, Diksmuide



UV-bestendig en
dus kleurvast

ultra dun
vlakke
hedendaagse look

demonteerbaar 
en herbruikbaar

keramische,
ademende huid

vormvast

krasbestendig 30 jaar garantie

duurzaam materiaal 
met lange levensduur

zowel voor nieuwbouw  
als renovatie
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Bellus,
de keramische lei vol superlatieven 
Superlichtgewicht - Supermooi - Superfijn …

Lichtgewicht, ideaal voor renovaties
Door haar lichte gewicht is de Bellus keramische lei ideaal 

voor renovaties. Een versterking van de dakstructuur is vaak 

niet nodig als u oude dakpannen of leien wilt vervangen. 

Zoals bij alle vlakke dakbedekkingsmaterialen, dient de 

nodige aandacht geschonken te worden aan de vlakheid 

van de dakstructuur.

Hedendaags
De slanke vormgeving van de Bellus leent zich perfect voor

een hedendaagse nieuwbouw of renovatie. Door haar dunne 

voetzijde en de aangepaste breedte van de vorst lijkt een dak 

dat is afgewerkt met Bellus keramische leien van Koramic 

gewoon door te lopen. Keramische hulpstukken garanderen 

een strakke afwerking en detaillering, die de architectuur

versterken.

Doeltreffend
De vorst is verkrijgbaar in twee openingshoeken, geschikt

voor dakhellingen van 27° tot 50°. De gevelleien sluiten mooi 

aan en zitten perfect ingevlochten in het dakvlak.

Blijvend mooi
De Bellus keramische lei is kleurvast dankzij het engobeproces. 

Daarbij wordt een fijne, matte deklaag vastgebakken in de klei. 

Dat levert een esthetisch veel duurzamer resultaat op dan een 

gecoate afwerking.

Economisch
De Bellus heeft een doorlopende ophangneus. Daardoor

moeten niet alle keramische leien stuk voor stuk worden

vastgemaakt, wat de plaatsing vergemakkelijkt en sneller

doet verlopen. Uiteraard moet u altijd rekening houden met de

geldende verankeringsnormen. Voor concrete berekeningen 

kunt u de Koramic verankeringsmodule raadplegen via

http://verankering.koramic.com.

Ecologisch
De Bellus keramische lei wordt lokaal geproduceerd met

behulp van plaatselijke en recycleerbare natuurlijke grond-

stoffen. Het transport blijft tot een minimum beperkt.

In de levenscyclusanalyse scoort de Bellus dan ook prima,

wat wordt bevestigd door het uiterst strenge natureplus

milieulabel. Wienerberger is trouwens de enige producent

die in België dit milieucertificaat kreeg uitgereikt voor

dakbedekkingsmaterialen.

Met de Bellus introduceert Wienerberger de lichtste en dunste keramische lei die momenteel
op de markt te vinden is. Het ideale Koramic product om oude leien en dakpannen te vervangen.
Maar ook voor een nieuwbouw hebben deze keramische leien een onmiskenbare meerwaarde.
Dankzij hun slanke, hedendaagse lijn en de bijhorende hulpstukken oogt een dak met Bellus
keramische leien uiterst strak en hedendaags.

De Bellus kreeg het prestigieuze ‘natureplus’ ecolabel 

toegekend. Dit label is een internationale erkenning gereserveerd 

voor gezonde en ecologische bouwmaterialen.
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Dak: Bellus keramische lei - Antraciet mat     Gevel: Terca Pagus Iluzo Grijs Bureau d'Architectes Courcelles, Mouscron
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Technische gegevens

Onze Bellus keramische lei beantwoordt probleemloos 
aan de Europese productnorm EN 1304, wat haar in 
België het kwaliteitsmerk BENOR oplevert. Dit keurmerk 
garandeert het uitzicht, de maat- en de vormvastheid,  
de buigweerstand, de ondoorlatendheid en de vorst-
bestandheid. Daarenboven garandeert het ISO 9001 
certificaat de werking van een nauwgezet kwaliteits- 
systeem bij de ontwikkeling, de productie en de 
commercialisering van deze keramische lei. Op deze 
basis garandeert Koramic op de Bellus keramische lei 
en haar keramische hulpstukken een vorstbestandheid 
van 30 jaar. Deze uitzonderlijk ruime en lange garantie 
houdt zowel het gratis leveren als de kosten voor het 
plaatsen van de te vervangen keramische leien in. 
Zie hiervoor onze specifieke voorwaarden vermeld 
in onze garantiebon.

Getrokken keramische lei met doorlopende
vasthechtingsrib

Nuttige lengte (latafstand)      ± 135-140 mm [EN 1024]

Nuttige breedte                       ± 255 mm [EN 1024] 
 

Aantal stuks / m²                     ± 28 stuks / m²

Minimale dakhelling met onderdak 

Fleece of Fleece Plus 27°

Gewicht per m²                       ± 48,2 kg / m²

Breuklast                                > 600 N [EN 538]

Ondoorlatendheid                  ≤ 0,5 cm³/cm².d [EN 539-1]

Vorstbestandheid                  vorstbestand [EN 539-2]

Plaatsing                              Kruisgewijs. Verankering door 
    middel van nagels of schroeven  
    met EPDM-ring. Bij sterk aan  
    wind blootgestelde daken 
    adviseren wij om te schroeven. 

Antraciet mat 703
(donkere massa)

Natuurrood 600

Terra bruin 693
(donkere massa)

Agaatgrijs 697

Bellus 32/25,5
Formaat 32 x 25,5 cm

BENOR en KOMO keurmerk
Voldoet, op basis van EN 1304, aan de Franse en Duitse norm.

Deze en andere informatie zoals bestekteksten, kunt u 
 eveneens downloaden via onze website: www.wienerberger.be.
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Overzicht gamma

Antraciet mat 703 (donkere massa) Natuurrood 600

Terra bruin 693 (donkere massa) Agaatgrijs 697
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Hoekige vorst 45° in combinatie met Quick-Fix.

Kleine hoekige noordboom (6 stuks/lm) 
en beginnoordboom: 

De kleine hoekige noordboom wordt in  combinatie met 
de kleine hoekige beginnoordboom gebruikt. Ideaal om 
te gebruiken als noordboomafwerking bij dakvlakken met 
ongelijke dakhellingen. Deze hulpstukken zijn te combineren 
met de ventilerende ondervorst Alu-Rol.

Hulpstukken

2 types vorsten 30° en 45°: 4 stuks/lm

De hoekige vorst zonder sluiting is verkrijgbaar in twee 
openingshoeken, geschikt voor dakhellingen van 27° tot 55°.
De breedte van de vorst is perfect afgestemd op de breedte 
van de keramische lei, zodat het dak en de vorst perfect
in elkaar overvloeien. De uitsparingen aan de onderzijde 
zorgen voor een perfecte ventilatie.

Hoekige vorst 30°
(voor dakhellingen van 
27° tot 38°)
P0002801

Hoekige vorst 45°
(voor dakhellingen van 

38° tot 55°)
P0002802

2 types kopplaten bij vorsten 30° en 45°: 

Met de kopplaten kunt u de uiteinden van de vorsten 
strak afwerken.

Kopplaat voor 
hoekige vorst 45°
P0002842

Kopplaat voor
hoekige vorst 30°

P0002841

Linker en rechter halve keramische gevellei: 
3,6 stuks/lm

De gevelleien sluiten mooi aan en zitten perfect 
ingevlochten in het dakvlak.

Rechter halve 
keramische gevellei
PBEL7130

De Bellus gevelleien zitten perfect ingevlochten in het dakvlak.

Linker halve
keramische gevellei
PBEL7120

Kleine hoekige 
beginnoordboom
P0003711

Kleine hoekige 
noordboom

P0003701
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Quick-Fix:

Kleuren: rood en bruin
Breedte: 280 mm
Lengte: 5 lm

Inclusief 40 inox
schroeven 4,5 x 80 mm

Ventilerende ondervorst toepasbaar 
onder de hoekige vorsten zonder sluiting.

Ventilatielei: (ventilatiesectie 12cm2)

Indien het ventileren via de vorst niet mogelijk is, adviseren 
wij de plaatsing van ventilatieleien. Deze dienen steeds 
geschroefd te worden met inox schroeven met EPDM-ring.

Gootlei: (4 stuks/lm)

De gootlei is een korte keramische lei die onder de eerste 
Bellus keramische lei ter hoogte van de goot geplaatst 
wordt om een correcte waterdichtheid te krijgen ter 
hoogte van de goot.

Ondervorstlei: (4 stuks/lm)

De ondervorstlei is een korte keramische lei die bovenop 
de laatste Bellus keramische lei onder de vorst geplaatst 
wordt. Samen met de Quick-Fix onder de vorst zorgt deze 
ondervorstlei voor een correcte waterdichtheid ter hoogte 
van de vorst.

Gootlei
PBEL8113

Ondervorstlei
PBEL8100

Ventilatielei
PBEL8610

Alu-Rol:

Kleuren: rood en bruin
Breedte: 210 mm
Lengte: 5 lm
Toepasbaar onder de 
kleine hoekige noordboom
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Lengtedoorsnede dak ter hoogte van vorst 30°.
De breedte van de panlatten mag niet groter zijn dan 38 mm.
Deze vorst 30° kan gebruikt worden bij dakhellingen van 27° tot 38°.

Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van halve keramische gevellei.

Deze legplannen kunt u downloaden via onze website: www.wienerberger.be.

Legplannen

Quick-Fix P0002801

PBEL0000

PBEL8100

PBEL8113

PBEL0000

PBEL0000

PBEL0000

±2
8

135 -140

2/31/3

30
°

±22

±74

135 -140
135 -140

135 -140
135 -140

PBEL0000 PBEL0000 PBEL7130PBEL7120

PBEL0000 PBEL0000 PBEL0000

Nx 255 255127.5 127.5

255 255 255

1010

79 79

Om detaillering te vereenvoudigen is het aangeraden 
tengellatten te gebruiken met een dikte van ca. 25mm.
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Lengtedoorsnede dak ter hoogte van vorst 45°.
De breedte van de panlatten mag niet groter zijn dan 38 mm.
Deze vorst 45° kan gebruikt worden bij dakhellingen van 38° tot 55°.

Quick-Fix
P0002802

PBEL0000

PBEL8100

PBEL8113

PBEL0000

PBEL0000

PBEL0000

135 -140

2/31/3

45
°

±23

±87

±28

135 -140
135 -140

135-140
135-140

Bellus keramische lei - Terra bruin

Om detaillering te vereenvoudigen is het aangeraden 
tengellatten te gebruiken met een dikte van ca. 25mm.

Bij gebruik van een verstevigingslat waar 2 panlatten 
samenkomen op een spant, dient u er rekening mee te 
houden dat de Bellus lei tussen de panlat komt. Deze 
verstevigingslat dient minimaal 15 mm minder hoog te 
zijn dan de hoogte van de gebruikte panlatten.
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Uitvoeringsdetails

Deze legplannen kunt u downloaden via onze website: www.wienerberger.be.

Mogelijke afwerkingen dakrand Bellus met een verholen goot.

gevelisola�e 100mm
Lambda = 0,021W/mK

isola�e 100mm

luchtspouw

onderdakfolie Fleece of Fleece Plus

gipskartonplaat

dampscherm

dakspant

afwerking dakrand Bellus met een

binnenpleisterwerk

Porotherm binnenmuursteen

dakisola�e 180mm
Lambda = 0,035W/mK

voegje en luchtdichte kit

Lambda = 0,035W/mK

voorgeplooid gootprofiel in zink

keramische lei PBEL0000

gevelsteen

spouwanker

beves�gingsklang

verholen goot (1)

of aluminium

tengella�en 25 x 36mm geschaafd

panla�en cfr. TV 240 (max. breedte 38mm) geschaafd

151401003090

20 25

gevelisola�e 100mm
Lambda = 0,021W/mK

isola�e 100mm

luchtspouw

onderdakfolie Fleece of Fleece Plus

gipskartonplaat

dampscherm

dakspant

afwerking dakrand Bellus met een

binnenpleisterwerk

Porotherm binnenmuursteen

dakisola�e 180mm
Lambda = 0,035W/mK

voegje en luchtdichte kit

Lambda = 0,035W/mK

voorgeplooid gootprofiel in zink

keramische lei PBEL0000

gevelsteen

spouwanker

beves�gingsklang

verholen goot (2)

of aluminium

tengella�en 25 x 36mm geschaafd

panla�en cfr. TV 240 (max. breedte 38mm) geschaafd

151401003090

20 25
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Detaillering hanggoot

Quick-Fix
P0002802

PBEL0000

PBEL8100

PBEL8113

PBEL0000

PBEL0000

PBEL0000

ven�lerende onderlat in PE
om de 10cm geschroefd

Panla�en cfr. TV 240 WTCB
(max. breedte 38mm) geschaafd

Tengella�en 25 x 36mm
geschaafd

135-140
135-140

135-140
135-140

135-140

2/31/3

±23

±83

±28

De slanke vormgeving van de Bellus leent zich perfect voor een hedendaagse nieuwbouw of renovatie.
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Bellus keramische lei - Antraciet mat GC-Architecten, Meulebeke
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Bellus keramische lei - Antraciet mat - Renovatie

Bellus keramische lei - Antraciet mat op dak en gevel  Atelier 83 architecten, Geel
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Bellus keramische lei - Antraciet mat op dak en gevel  Atelier 83 architecten, Geel
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Arch. Paul De Cuyper, ZottegemDak: Bellus keramische lei - Antraciet mat
Gevel: Bellus keramische lei - Antraciet mat en Terca Agora Grafietzwart
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Verankeringsmodule

Raadpleeg onze online tool die voor u berekent hoeveel Bellus keramische leien en 
hulpstukken u dient te verankeren conform Eurocode 1 via  http://verankering.koramic.com. 



Showroom Kortrijk
Kapel ter Bede 88
8500 Kortrijk
T 056 24 95 88 

Showroom Londerzeel
A12 - Koning Leopoldlaan 1 
2870 Breendonk
T 052 31 10 10 

Bezoek ook onze virtuele showrooms:
www.wienerberger.be/showrooms

Wienerberger nv 
Kapel ter Bede 121
8500 Kortrijk

T 056 24 96 38 - F 056 20 47 60
info@wienerberger.be
www.wienerberger.be

02/2018
Dit document is niet contractueel. De kleuren in deze folder geven de natuurlijke tinten van onze 
 keramische materialen zo goed weer als druktechnisch mogelijk is. Wienerberger nv houdt zich het recht 
voor het assortiment en de technische gegevens te wijzigen. Keramische materialen kunnen per productie 
enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties. De in de  showrooms  meegegeven 
stalen dateren steeds uit vorige producties en zijn aldus enkel richtinggevend op  kleurgebied. Ze hebben 
geen contractuele waarde. Dakhellingen lager dan de door ons opgegeven dakhelling, vereisen speciale 
maatregelen. Voor meer informatie over onze producten en hun eigenschappen, zie www.wienerberger.be

Uw project in de kijker?
Bezorg ons enkele foto’s van uw afgewerkt 

(ver)bouwproject en kom in aanmerking voor 
een plaats in onze eregalerij.

Ontdek inspirerende 
Bellus projecten 
bij u in de buurt

huizenspotten.be/bellus 


