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De dakpanplaat is snel en eenvoudig te monteren. Voor een optimaal resultaat adviseren wij u
onderstaande handleiding te volgen:



De platen worden voor u op lengte maat 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.



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 150 mm aan te houden.



Minimale dakhelling moet 8 graden zijn. Dat wil zeggen dat het dak minimaal 8 cm per meter
moet aflopen.



Voordat de dakpanprofielplaten gelegd worden, dienen over de langsrichting van het dak
tengellatten te worden gemonteerd. Op deze tengellatten worden vervolgens de panlatten
bevestigd.



De afstand tussen de panlatten is hart op hart 350 mm. Bij de 0,55 mm dikke plaat met
plastisol coating kan de afstand op 700 mm gezet worden. Dit betekend dat u steeds 1 pan
kunt overslaan.



Onder de eerste rij pannen (aan de gootzijde) worden 2 panlatten gemonteerd, waarvan de
onderste 1 cm dikker is dan de andere. De volgende panlatten worden onder het begin van
elke pan gemonteerd.



Voor de montage kunt u het beste zelfborende schroeven 4,8 x 35 gebruiken. De schroeven
worden in het dal geplaatst, net onder het begin van elke pan.



In de onderste en de bovenste panlat wordt in elk dal een schroef geplaatst. Bij de
tussenliggende panlatten kan worden volstaan met om de pan een schroef. Bij de dikkere
plaat van 0,55mm, waar de panlat om de 700mm is, bij elke pan een schroef.



Bij de overlap van 2 dakpanprofielplaten kunt u boven op de golf de dakpanplaten plaat op
plaat aan elkaar schroeven.
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Montage gebeurt van rechts naar links. Als uw dakvlak niet haaks is, let dan extra goed op met
monteren. Het beste kunt u dan de platen aan de gootzijde in een rechte lijn leggen.
Eventuele verschillen verdwijnen dan onder nokstukken en/of windveren.



Om de platen aan de gootzijde in een rechte lijn te krijgen, kunt u het beste de eerste plaat
met de rechterkant 1 mm hoger monteren dan de linkerkant van dezelfde plaat.



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