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De panelen worden altijd geïnstalleerd van rechts 
naar links. Plaats het eerste paneel loodrecht op 
de dakgoot. Haak het paneel met de vouw in de 
slab.

Controleer dat het paneel loodrecht op de dak-
goot staat. Controlesysteem: 
A = 3 m / B = 4 m / C = 5 m
Positioneer het paneel zodat afstand B precies 5 
m bedraagt. Bevestig nu het paneel in elke (pan)
plank met behulp van roestvrijstalen schroeven 
4,2x25 mm.

Plaats de volgende panelen.
Positioneer de panelen aan de voet van de 
helling met behulp van een houten of kunst-
stof hamer.

Zet het eerste paneel vast met één schroef.
Plaats de schroef altijd in het midden van 
het sleufgat.

Breng dan de inhaakslabben aan de voet van 
de helling aan met behulp van nagels met 
platte kop.

Bevestig de panplanken (100-150 mm) met een 
maximale as afstand van 200 tot 300 mm van elkaar 
op de tengellatten. Breng de laatste (pan) plank niet 
aan op de nok. Dit is van belang met het oog op de 
uitzetting. (Zie bevestiging van de ondernok)

Indien de lengte meer bedraagt dan 10,00m, 
plaats dan twee panelen die elkaar overlap-
pen met behulp van de koppelstukken. De 
overlapping moet altijd met verspringende 
naad zijn. De overlapping bedraagt 250mm. 
Gelieve ons te raadplegen voor de berekening 
van de panelen. Bevestig het koppelstuk.

Leg de panelen over elkaar en druk op het paneel 
tot dit volledig in het vorige paneel grijpt. Zet het 
paneel op dezelfde manier in de panplanken vast 
met schroeven (in het midden van de sleufgaten). 
Werk op deze manier verder tot alle panelen zijn 
aangebracht.

Handleiding voor Montage
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Installeer dan het volgende, overlappende paneel. 
Haak het paneel in het inhaakstuk.

Bevestig de ondernokken op de panelen met de gelakte schroeven. Deze schroeven mogen niet in de panlat 
worden bevestigd omwille van het uitzetten van de panelen. Plaats daarna de nokken op de ondernokken en 
bevestig deze met een overlapping van 10 cm in de ondernok met behulp van de gelakte schroeven.

Zorg ervoor dat er geen ijzervijlsel op het dak 
achterblijft. Indien nodig het dak regelmatig 
schoonvegen.

Het uiteinde van het laatste paneel wordt inge-
kort met behulp van een plaatschaar. Tel 35 mm 
bij de snijlijn en plooi de laatste 35 mm nadien 
om zodat u aan de zijkant van het paneel een wa-
terkering heeft. Breng eventueel een panlat van 
30 x 30mm aan op de rand en zet het paneel vast.

Klik het paneel vast zoals de reeds geplaatste pa-
nelen. Schroef het vast zoals eerder beschreven.

Voorbeeld van de plaatsing van een windveer 
(zijkant) en een gevelaansluiting.

Breng de zijkanten aan met een overlapping van 
10 cm. Deze stukken worden bevestigd met ge-
lakte schroeven.

Nok van zadeldak Nok van lessenaarsdak Nokaansluiting tegen muur 


