
- Gepatenteerde TECTA-afwerking
 (krasvast en kleurvast)

- Vlak en strak oppervlak

- Rechte randen

- Bekleedt alle volumes

- Dak en gevel

- Gepatenteerde TECTA-afwerking
 (krasvast en kleurvast)

- Perfecte imitatie van de natuurlei

- Gekartelde échte leirand

- Bekleedt alle volumes

- Dak en gevel

- Gepatenteerde TECTA-afwerking
 (krasvast en kleurvast)

- Vlak oppervlak met 
 gekartelde of rechte rand

- Gevlamd kleureffect

- Bekleedt alle volumes

- Dak en gevel

ALTERNA TECTA

ALTERNA TECTA

NEW STONIT TECTA

NEW STONIT TECTA

UMBRA TECTA

UMBRA TECTA
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B E S C H E R M I N G  V A N  H E T  H O O G S T E  N I V E A U
RECHTE RANDEN

Alterna TECTA is een veelzijdige 

topper die zich heel mooi laat in-

passen in een strakke architectuur. 

Deze lei toont een vlakke, uitge-

puurde afwerking dankzij de rechte 

randen en het matte textuur-

oppervlak. Leverbaar in zes zachte 

tinten.

GEKARTELDE RANDEN 

New Stonit TECTA is het perfecte 

materiaal om een natuurlijke 

lei-uitstraling te verwezenlijken. 

Een reliëfoppervlak, gebroken ran-

den en de typische matte leisteen-

kleur zorgen ervoor dat deze lei de 

charme van natuurleien evenaart. 

Leverbaar in leisteengrijs.

RECHTE OF GEKARTELDE 
RANDEN

Umbra TECTA is de perfecte dak- en 

gevelbekleding voor een project 

waar je een warm, gevlamd effect wil 

neerzetten. Deze lei is beschikbaar 

met rechte of gekartelde randen. 

Voor een natuurlijke en authentieke 

uitstraling. Beschikbaar in bruin en 

grijs.

PATRONEN

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen (cm)

Aantal / pallet (stuks)

Gewicht / stuk (kg)

Gewicht / pallet (kg)

Donkergrijs

Keramisch rood

Betongrijs

Zinkgrijs

Zwart

Parelgrijs

Leisteengrijs met  

gekartelde randen

Bruin gevlamd met  

gekartelde randen

Grijs gevlamd met  

rechte randen

40 x 24

1.980

0,86

1.703

40 x 22

1.920

0,78

1.501

45 x 30

1.280

1,13

1.446

40 x 24

1.980

0,86

1.703

45 x 30

1.440

1,22

1.756

40 x 24

1.980

0,86

1.703

60 x 30

1.080

1,62

1.750

60 x 30

1.080

1,62

1.750

60 x 30

1.080

1,62

1.750

60 x 30*

1.080

1,62

1.750

Dikte

Maattolerantie 

Volumemassa 

 

Breukbuigspanning 

 

Thermische uitzettingscoëfficiënt

Vorstbestendigheid 

Warmtegeleidingscoëfficiënt  

Brandreactie 

Nominale dikte

Op lengte en breedte 

Op dikte

 

Evenwijdig met de vezels 

Loodrecht op de vezels 

Gemiddeld buigmoment

4 mm

+3 / -3 mm 

+1 / -0,4 mm’

1.850 kg/m3  

(min 1.740)

16 N/mm2 

25 N/mm2 

52 Nm/m

10-6 m/mK

Doorlopend -30°C

0,46 W/m.K

A2-s1,d0

4 mm

+3 / -3 mm 

+1 / -0,4 mm’

1.820 kg/m3  

(min 1.710)

22,5 N/mm2 

15,5 N/mm2 

50 Nm/m

10-6 m/mK

Doorlopend -30°C

0,46 W/m.K

A2-s1,d0

4 mm

+3 / -3 mm 

+1 / -0,4 mm’

1.820 kg/m3  

(min 1.710)

22,5 N/mm2 

15,5 N/mm2 

50 Nm/m

10-6 m/mK

Doorlopend -30°C

0,46 W/m.K

A2-s1,d0

OPEN VOEG / LEUVENSE DEKKING

HALFSTEENSVERBAND SCHUIN ONDER HELLING

TRAPDEKKING

CASSETTESYSTEEM

GEVEL

QUARTO

HALFSTEENSVERBAND

ENKELVOUDIGE HORIZONTALE DEKKING

DUBBELE DEKKING / MAASDEKKING

DAK EN GEVEL

* 60 x 30 

rechthoekig met  

3 gaten voor 

halfsteensverband 

dekking op een gevel 

(overlap 5 cm)



Kies voor een mantel van leien voor dak en gevel die er 

levenslang als nieuw uitziet. Dankzij TECTA: een ingenieuze, 

gepatenteerde technologie die het lei-oppervlak verzegelt en 

zo beschermt tegen schade en verkleuring. 

TECTA-leien zijn bestand tegen de meest extreme omstan-

digheden: van een brandende zon tot een helse winter of 

een staalharde hagel- of regenbui. Ook vuil, stof, krassen en 

zelfs graffiti laten geen sporen na op deze matte textuurlei. 

Ze houdt altijd haar strakke vorm, egale kleur en authentieke 

look. Kies dus voor bescherming van het hoogste niveau.  

Kies voor de toekomst.

ZIJN JOUW DAK EN 
GEVEL KLAAR VOOR  
DE TOEKOMST?
Wel met de revolutionaire TECTA-lei. Die biedt  
bescherming van het hoogste niveau. 

De volledige garantietekst, die de 

toepassingsvoorwaarden van de garantie 

uiteenzet, is op aanvraag verkrijgbaar.

20 JAAR
GARANTIE
OP HOMOGENE 
VEROUDERING

10 JAAR
GARANTIE

TEGEN
 KORSTMOSSEN

30 JAAR
GARANTIE
OP INTRINSIEKE 

WAARDEN

Bescherming van het hoogste 

niveau voor dak en gevel dankzij 

een gepatenteerde coating die 

het oppervlak verzegelt.

BESTEL EEN STAAL  
OF MONSTER  

VIA ONZE WEBSITE
-

WWW.ETERNIT.BE
WWW.ETERNIT.NL

ONTVANG ONS 
BOEK MET DE MEEST 

INSPIRERENDE 
REFERENTIEPROJECTEN 

GA NAAR:  
WWW.ETERNIT.BE/

INSPIRATIE  

TECTA BESCHERMT TEGEN:

TECTA-leien zijn voorzien van een gepigmenteerde coating die wordt 

uitgehard met uv. Deze leien beschermen zes tot tien keer beter 

tegen krassen en stoten dan de klassieke standaardlei.

TECTA-leien beschikken over een verzegeld oppervlak waardoor 

ze beschermd zijn tegen alle vuil en stof. Zelfs graffiti gaat er snel 

en makkelijk af.

TECTA-leien blijven levenslang mooi. Dankzij de unieke afwerking 

bewaren ze hun authentieke, matte kleur. Bij blootstelling aan uv 

behouden TECTA-leien hun kleur en uitstraling drie keer zo lang 

als standaard leien.

TECTA-leien beschikken over een waterdicht oppervlak. Hierdoor 

behouden ze te allen tijde hun strakke vorm. Interne of externe 

spanningen hebben geen invloed op de vormvastheid van de 

TECTA-lei.

De TECTA-lei heeft een unieke matte en getextureerde uitstraling die 

het product een eigen authentieke uitstraling geeft. Het verzegelde 

waterdichte oppervlak zorgt er ook voor dat ze gevrijwaard zijn van 

de typische witte uitbloeiingseffecten.

KRASSEN EN STOTEN

STOF EN VUIL

VERKLEURING

VERVORMING

UITBLOEIINGSEFFECTEN


