VELUX platdakvenster

Installatie met
waterdichte
deklaag

op een dak met sandwichpanelen

Bij het plaatsen van een platdakvenster met een
waterdichte deklaag in een dak met sandwichpanelen moet bijzondere aandacht worden besteed aan
het snijden en plaatsen van de vliesbanden, vooral
in de hoeken. Dit zal een mooie en professionele
afwerking opleveren. Het oppervlak van de VELUX
platdakvensters biedt een uitzonderlijke hechtkracht
voor dit type van deklaag en de aansluiting kan zeer
snel worden uitgevoerd.
Deze praktische gids helpt u stap voor stap bij de
installatie. We raden aan om deze richtlijnen zorgvuldig te lezen voor u het VELUX platdakvenster
plaatst.
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De opening in de sandwichpanelen voorbereiden.
Een maat maken voor het afsnijden van de toppen van de sandwichpanelen aan beide kanten.
Aanduidingen maken volgens deze maat en de toppen van de sandwichpanelen afsnijden.
De scherpe metalen boorden van de sandwichpanelen vijlen.
De gaten opvullen om een egaal oppervlak te krijgen.
Het VELUX platdakvenster op het dak plaatsen.
De gaten voorboren in het venster en het vastschroeven in het dak zoals aangeduid in de 			
plaatsingsrichtlijnen.
Voor een optimale aanhechting, de plaatsen van het dak waar de deklaag zal worden aangebracht, 		
schoonmaken.
De vliesband rond het venster voorsnijden.
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De zone waar de deklaag zal worden aangebracht, afbakenen met tape.
Een eerste waterdichte deklaag aanbrengen op het venster en de sandwichpanelen.
De vliesband aanbrengen op deze eerste waterdichte deklaag.
Ervoor zorgen dat de vliesband goed op de hoeken past.
Een tweede waterdichte deklaag aanbrengen op de vliesband op het venster en de sandwichpanelen.
De koepel op het venster plaatsen.
De regensensor installeren (alleen voor de elektrische versie CVP).

Wanneer u meer informatie wenst betrefende de plaatsing van dit product, kunt u altijd
terecht bij VELUX op het nummer 010/42.09.09 of op onze internet site www.velux.be

VELUX
platdakvenster

XBE 10123-0713 © 2013 VELUX GROUP ® VELUX, HET VELUX LOGO, CABRIO, INTEGRA, io -homecontrol EN Pick&Click! ZIJN GEREGISTREERDE HANDELSMERKEN GEBRUIKT ONDER LICENTIE DOOR DE VELUX GROEP.

VELUX Belgium
Bd. de l’Europe 121
1301 Bierges (Waver)
(010) 42 09 09 Telefoon
(010) 41 68 02 Fax
www.velux.be

