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De informatie en ons technisch advies - zij het verbaal, schriftelijk of proefondervindelijk - wordt gegeven in goed vertrouwen en naar best vermogen, maar houdt geen garantie in, ook niet wat betreft 
eventuele beschermende rechten van derden. Ons advies ontslaat u niet van de plicht de verschafte informatie te verifiëren - vooral die informatie die wordt vermeld in de veiligheids- en technische 
informatie - en de geschiktheid van onze producten te testen voor elke specifieke bewerking en gebruik. De toepassing, het gebruik en de verwerking van onze producten en de producten door u 
vervaardigd op basis van ons technisch advies bevinden zich buiten onze controle, en zijn bijgevolg volledig uw eigen verantwoordelijkheid. Onze producten worden verkocht in overeenstemming met 
de meest recente versie van onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.
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1) Kopse kant dakplaat afwerken met hoekprofiel (door dakdekker uit te voeren).
2) Plaats schuimprofiel tussen de dakplaat en het hoekprofiel (door dakdekker uit te voeren).
3) Bepaal de hart-op-hart afstand van de aluminium spanten; bij plaatbreedte 1050mm of 2100mm h.o.h. 

spantmaat 1055mm aanhouden. Bij plaatbreedte 1250mm wordt de h.o.h. spantmaat 1255mm
4) HOUT REGELWERK: Monteer bij positie A de houten regel 89x38mm tegen de gording met RVS schroef 

torx 6x90mm. Bovenkant houten regel 89x38mm dient circa 45mm onder de bovenkant 
hoekprofiel/dakplaat geplaatst te worden. De aluminium spanten met RVS schroef 5,5x142mm en 
h.o.h. 1055mm of 1255mm op de houten regel schroeven.

5) Z-PROFIEL AAN SPANT: Monteer bij positie A de aluminium spanten met Z-profiel met RVS schroef 
5,5x142mm en h.o.h. 1055mm of 1255mm door dakplaat in de onderliggende gording (indien langere 
schroef noodzakelijk is, deze door dakdekker te voorzien).

6) GORDINGSTEUNEN: Bij montage met gordingsteunen worden eerst de gordingsteunen bij positie A met 
h.o.h. 1055mm of 1255mm tegen de gording geschroefd. Bij houten gording RVS Houtdraadbout 
8x60mm gebruiken, bij metalen gording wordt als optie het omega profiel geadviseerd. Vervolgens 
worden de spanten op de gordingsteunen geplaatst.

7) Een hart-op-hart afstand van ca 900mm of 1100mm voor het eerste en laatste spant aanhouden. De 
polycarbonaat platen steken minimaal 150mm over de dakplaat.

8) Monteer boven op het aluminium spant het aluminium nokprofiel met Schroef Philips 4.2x25mm bp2.
9) Verwijder de beschermfolie van de polycarbonaat platen en monteer de condensprofielen met drupneus 

naar beneden aan de onderzijde van plaat. LET OP:  De platen zijn aan één zijde UV beschermd (te 
herkennen aan tekst op beschermfolie), plaats deze zijde naar boven.

10)Schuif de polycarbonaat platen in het nokprofiel en tik deze aan met behulp van een rubberen hamer. 
Houd zijdelings circa 10mm ruimte tussen de lichtplaten. Voor optimale afdichting adviseren wij om 
optioneel schuimband (zonder weekmaker) tussen hoekprofiel en polycarbonaat platen aan te brengen. 

11)Bevestig het aluminium afdekprofiel met RVS schroef 5,5x55mm over de polycarbonaat platen in het 
onderliggende aluminium spant. De schroeven voldoende aandraaien zodat het rubber de lichtplaat 
goed aandrukt.

12)Anker de platen door ongeveer in het midden van condensprofiel schroef Bi-metal 5.5x38mm bp3 in de 
kroon van de dakplaat te schroeven.  

OPMERKING: Een vlakke en uitgelijnde ondergrond vergemakkelijkt de montage.


