Montagevoorschrift dak profielplaten:
De damwandplaten zijn snel en eenvoudig te monteren. Voor een optimaal resultaat adviseren wij u
onderstaande handleiding te volgen:
•

De profielplaten worden voor u op lengtemaat geleverd. Moet u de platen iets bijsnijden
gebruik daarvoor dan een knabbelschaar of een fijne metaalzaag. Gebruik nooit een slijptol,
aangezien de gloeiende deeltjes de coating kunnen beschadigen.

•

Voorkom beschadigingen door de platen niet over elkaar te schuiven in de pakketten; kleine
beschadigingen kunnen bijgewerkt worden met verkrijgbare speciale reparatieverf. Wij
hebben voor de meest gangbare kleuren lakstiften op voorraad.

•

Na montage de platen goed schoonborstelen met een zachte borstel of schoonspuiten met
water. Dit om boorresten goed te verwijderen.

•

Type 33/1000D:

•

Probeer platen voor een dakvlak, indien mogelijk, altijd uit één stuk te bestellen. Indien 2
platen elkaar moeten overlappen, dient u een minimale overlap van 200 mm aan te houden.

•

Voordat de profielplaten gelegd worden, controleer of de gordingen voldoende zwaar zijn
en de afstanden onderling niet te groot.

•

Voor de montage kunt u het beste zelfborende schroeven 4,8 x 60 gebruiken. De schroeven
worden in het dal geplaatst.

•

De dakplaten dienen op de bovenste en onderste gording in elk dal geschroefd te worden
i.v.m. verhoogde windzuiging; dit geldt ook voor de eerste 2 platen op de kopgevels;
tussenliggende dakplaten kunnen per gording met 2 schroeven bevestigd worden (alles is
afhankelijk van de sterkte, materiaalsoort en dikte van de onderconstructie).

•

Het beste kunt u dan de platen aan de gootzijde in een rechte lijn leggen. Eventuele
verschillen verdwijnen dan onder nokstukken en/of windveren.

•

Zetstukken worden meestal geleverd op lengtes van 3.000mm (afwijkende lengtemaat is
mogelijk in overleg). Deze worden gemonteerd met zelfborende schroeven om de ca. 250300mm.

•

Nokkstukken: wij adviseren waar mogelijk gezette nokstukken toe te passen. Onder de
nokstukken kunt u per zijde schuimprofielen aanbrengen. De afwerking van dak naar wand
gebeurt middels een windveer, deze worden bij voorkeur na montage ingemeten en
nabesteld.
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