
LEIEN



Leiden - Alterna donkergrijs 60x32
Berger Barnett Architecten - Amsterdam
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Bergen - Alterna Donkergrijs 60x32
Alland & Godimus - Bergen

kIEzEN voor zEkErhEId 
DE WAARBoRG vAN oNzE 
EtERNit LEiEN



Bousval - New stonit Leisteengrijs
constr. Etienne piron - Aubel

harzé - Alterna 40 x 27 donkergrijs
kevin Wuidar - Liège

 garantie tegen 
korstmossen   

Eternit garandeert 
gedurende 10 jaar vanaf de 
plaatsing de afwezigheid 
van korstmossen op het 
oppervlak van ALtERNA 
leien die vanaf 1999 
geproduceerd werden en 
van de BoRoNDA leien 
op voorwaarde dat de 
bouwheer houder is van een 
door Eternit goedgekeurd 
garantieattest. De volledige 
garantietekst, die de 
toepassingsvoorwaarden 
van de garantie uiteenzet,
is op aanvraag verkrijgbaar.

garantie op de  
intrinsieke waarden 

Eternit garandeert 
gedurende 30 jaar vanaf 
de levering de intrinsieke 
kwaliteiten van de 
ALtERNA, BoRoNDA, 
NEW stoNit, pommAy en 
ActivA vezelcementleien 
inzake waterdichtheid, 
wateropslorping door 
onderdompeling, 
vorstweerstand en 
buigsterkte overeenkomstig 
de bij levering geldende 
technische goedkeuringen 
of normen terzake. De 
volledige garantietekst, die 
de toepassingsvoorwaarden 
van de garantie uiteenzet, 
is op aanvraag verkrijgbaar.

 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 pommAy 
leien met behoud van de 
basistint, rekening houdend 
met een patina eigen aan 
elk verouderingsproces. De 
volledige garantietekst, die 
de toepassingsvoorwaarden 
van de garantie uiteenzet, 
is op aanvraag verkrijgbaar.

03/1492

30 jaar 15 jaar 10 jaar
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sint-truiden - Alterna betongrijs 60x32
strakker, Bart thijs - zepperen



ENkELE mooIE 
rEfErENtIEs mEt   
oNzE LEiEN



rEfErENtIEs

Braine-le-château - Alterna keramisch rood 40x27
syntaxe s.p.r.l, Joël meersseman - ittre

schaffen (Diest) - solesia + Boronda donkergrijs 45x32
BXL-architecten – sterrebeek (zaventem)
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sprimont - Alterna donkergrijs 45x32
Bureau d’architecture spits Luc - Berneau

Namur - New stonit leisteengrijs 45x30
sauvage hubert - temploux

Lummen - Alterna betongrijs 60x32
Beneens heynen bvba - herk de stad

stambruges - Alterna donkergrijs ruitleien 40x40x10
David Autem - Doornik

9



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

Wemmel - Boronda zinkgrijs 45x32
51N4E - Brussel

onze solesia-zonnepanelen integreren 
zich perfect in daken met vezelcement 
leien 45x32.

Lasne - Boronda zinkgrijs 60x32
t. maisin - oudergem

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

ieper - Boronda donkergrijs 40x27
toon Breyne - ieper

DoNkERGRiJs

ziNkGRiJs

Woumen - Boronda zinkgrijs 60x32
2voor A Architecten - Roeselare

schaffen (Diest) - Boronda donkergrijs 45x32
BXL-architecten – sterrebeek (zaventem) 11



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 ∫ ∫
LichtGRiJs ∫
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.

12



vEzELcEmENt LEiEN

BEschikBARE kLEuREN 
ALtERNA LEiEN

DoNkERGRiJs LooDAvoNDRozE

moLhENEGouWs BLAuW

zWARt

hAvANNABRuiN

pARELGRiJs

LichtGRiJs

GRiJsBRuiN

kERAmisch RooD

ziNkGRiJs

BEtoNGRiJs

onze solesia-zonnepanelen 
integreren zich perfect in  
daken met vezelcement leien ,  
formaat 45x32.

Alterna - ‘sleutel-op-de-deur’ woning

Geldrop - Alterna donkergrijs 45x32
hofman Dujardin Architecten - Amsterdam

kobbegem (Asse) 
Alterna donkergrijs 45x32 + solesia 13



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 24 45 x 30 60 x 30

NEW stoNit LEistEENGRiJs  ∫ ∫ ∫
∫ = op voorraad 
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vEzELcEmENt LEiENNamen - New stonit leisteengrijs 45x30
sauvage hubert - temploux

middelkerke - New stonit leisteengrijs 45x30

han-sur-Lesse - New stonit leisteengrijs 45x30
maurice schoofs - Rochefort

Dokkum - New stonit leisteengrijs 60x30
penta Architecten, Jan otto schilstra - harlingen
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PommAy16

Nieuw voor 2012, de Eternit pommay lei, 
een bruin gevlamde lei met een glad oppervlak 
en gebroken randen. 

GAmmA pommAy LEiEN

tyPE kLEur formAAt (cm)

40 x 24

pommAy BRuiN GEvLAmD ∫
∫ = op voorraad 



LuchtzuivERENDE LEiEN

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.

17ActIvA

GAmmA ActivA LEiEN

tyPE kLEur formAAt (cm)

60 x 32
rechthoekig

ActivA NAtuuRGRiJs ∫
∫ = de stock 

NOX

NOX

TiO 2

NO3

Nitraten

ACTIVA leien ACTIVA leien

katalys
ator

-NO3

-

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.



saint-marc - Alterna donkergrijs 60x32
vincent verheggen – Namen

gEvEL  
LEiEN



volledige creatieve 
vrijheid voor de 
architect

Leien laten zich door 
de geringe dikte van 
het materiaal en de 
fijne textuur perfect 
rond alle mogelijke 
volumes modelleren. 
het gebouw wordt als 
het ware “ingepakt” 
met een ademende 
tweede huid. 
Nergens zijn 
volumeverstorende 
hulpstukken zoals 
noordbomen, 
hoekprofielen of 
dergelijke zichtbaar. 
Dit geeft 
ongelimiteerde 
creatieve vrijheid aan 
de architect.

schovenhorst - Alterna donkergrijs 60x40
na-ma architecture - Amsterdam

humbeek - Alterna zinkgrijs 60x32
crepain Binst - Antwerpen 

ham - Alterna donkergrijs ruitlei 40x40x5
mAX8 Architects - tessenderlo

Destelbergen - Alterna avondroze 40x27
vandendries-capoen architecten - veurne
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gEvEL  
LEiEN

PAssIEfhuIs te sint-Niklaas - Alterna donkergrijs 40x40x10 ruitlei (dambordpatroon)
Blaf architecten - Lokeren



moGELiJkE tEXtuREN :

Dubbele dekking
(dak en gevel)

open voeg
(gevel)

cassettesysteem
(gevel) 

Enkelvoudige horizontale dekking
(dak en gevel)

Ruitleien - klassieke plaatsing
(dak en gevel)

halfsteensverband
(dak en gevel)

Dambordpatroon
(gevel)

Enkelvoudige horizontale dekking in lijn
(gevel)

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.

durbuy (Bende) - Alterna donkergrijs 60x32
AAB - Atelier d’Architecture, 

Philippe Bosquée - marche-en-famenne

Barvaux - Alterna donkergrijs 40x40x10 ruitlei (klassieke plaatsing)
Lr Architects - Louvain-la-Neuve

Barvaux - Alterna donkergrijs ruitlei 40x40x10
LR Architects - Louvain-la-Neuve

Destelbergen - Alterna avondroze 40x27
vandendries-capoen architecten - veurne

Bergen - Alterna keramisch rood 60x32
Letot stephane - Ghlin

trooz - Alterna donkergrijs 60x32
Geoffrey Noel - trooz
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LEIEN
horizontale plaatsing  
in halfsteensverband

stavelot - Alterna donkergrijs 60x32
Atelier concept - Battice-herve



GAmmA GEschikt vooR pLAAtsiNG hALfstEENsvERBAND

tyPE formAAt (cm) kLEur

BoRoNDA 40x27 DoNkERGRiJs

40x27 ziNkGRiJs

ALtERNA 40x27 DoNkERGRiJs

40x27 AvoNDRozE

40x27 hENEGouWs BLAuW

40x27 kERAmisch RooD

60x32 rechthoekig BEtoNGRiJs

60x32 rechthoekig ziNkGRiJs 

60x32 rechthoekig DoNkERGRiJs

60x32 rechthoekig AvoNDRozE

60x32 rechthoekig GRiJsBRuiN

60x32 rechthoekig LooD

60x32 rechthoekig moL

60x32 rechthoekig zWARt

60x32 rechthoekig pARELGRiJs

60x32 rechthoekig kERAmisch RooD

NEW stoNit 40x24 LEistEENGRiJs

45x30 LEistEENGRiJs

60x30 LEistEENGRiJs

pommAy 40x24 BRuiN GEvLAmD

ActivA 60x32 rechthoekig NAtuuRGRiJs

horizontale plaatsing  
in halfsteensverband

fiGuuR pLAAtsiNG

Wielsbeke - Alterna donkergrijs
halewyn Geert - oostrozebeke

Destelbergen - Alterna avondroze 40x27
vandendries capoen architecten - veurne
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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 :

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. 
Recente testen uitgevoerd door de k.u. 
Leuven hebben aangetoond dat het 
menuiserite Airtight system (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. 
zo verbruik je met het menuiserite Airtight 
system minder energie. 

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 3 versies :
- Eterrroof ’classic’ : is de versie zonder 
 kleefband.
- Eterroof ‘uno’ : is de versie met  

1 geïntegreerde kleefband.
- Eterroof ‘duo’ is de versie waaraan twee 

kleefbanden werden toegevoegd.  
voordeel van deze dubbele kleefband is dat 
een perfecte verlijming van de overlappingen 
mogelijk is.  Een lijm-op-lijm hechting heeft 
een betere weerstand.

Een isolerend star onderdak in houtvezel 

EtERWooD

Eterwood is aan de 4 zijden voorzien van 
tand-en groefverbindingen en dus makkelijk  
te plaatsen en te verwerken.  
zijn samenstelling (houtvezel) en zijn lage 
densiteit geven hem uitstekende isolerende 
eigenschappen (λD 0.043 W/mk).  
Eterwood beschikt over het Natureplus 
certificaat: hij is milieuvriendelijk.

EtErroof mENuIsErItE EXtrA EtErWood

WARmtEGELEiDiNGscoëfficiëNt  λd - 0,16 W/mk* 0,043 W/mk

coNDENsAtiEWAARDE μd 0,03 m 0,23 m* 0,066 m

BRANDWEERstAND (EN 13501) kLAssE E kLAssE A2 kLAssE E

tE GEBRuikEN ALs NooDDAk 4 mAANDEN 2 mAANDEN  10 WEkEN

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 dubbelgeperst.
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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.

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

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

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.

60% uitREkBAAR

Afvoerstuk flexibele leidingen
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BEschIkBArE AfmEtINgEN EN kLEurEN

BoroNdA  40x27 45x32 60x32

zinkgrijs

Donkergrijs

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

Donkergrijs

Avondroze

henegouws blauw

havannabruin

Lichtgrijs

keramisch rood

Betongrijs

Grijsbruin

zinkgrijs

Lood

mol

zwart

parelgrijs

NEW stoNIt  40x24 45x30 60x30

Leisteengrijs

PommAy  40x24

Bruin gevlamd

ActIvA      60x32*

Natuurgrijs

 * 60x32 rechthoekig

 ** 60x32 rechthoekig met 3 gaten  
  voor halfsteensverband dekking 
  op een gevel (overlap 5 cm)
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hoekkeper met strackort afwerking hoekkeper zonder roeflat Gesloten kielgoot

1. panlat
2. tengellat of tengel
3. Loden slab of Eterflex

1. Bebording
2. panlat
3. tengellat of tengel
4. Eternit onderdak
5. Loden slab of Eterflex

1. Bebording
2. Binnengoot
3. Eternit onderdak
4. Loden slab of Eterflex

❶
❷

❸ ❷
❶

❺

❸

❹

❶

❷ ❸

❹

AfWERkiNGsDEtAiLs

 * 60x32 rechthoekig

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



Eternit nv
kuiermansstraat 1  
B-1880  kapelle-op-den-Bos

België voor Nederland
tel  +32 15 71 71 71 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

BTW BE 0466.059.066 • RPR Brussel • Bankrekeningnummer 482-9098061-09

destelbergen - Alterna avondroze 40x27
vandendries capoen architecten - veurne


