VELUX platdakvenster

Installatie in
een zinken
dakbedekking

De installatie van een platdakvenster in een zinken
dakbedekking vergt de nodige zorg en precisie.
De zinken lasnaden in de hoeken moeten immers een
goede dichting en een vakkundig eindresultaat opleveren. Een goed uitgevoerde aansluiting rond een VELUX
platdakvenster zorgt voor een prachtige afwerking en
zal jarenlang meegaan.
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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Het oude dakvenster wegnemen.
De opening in het dak aanpassen in functie van de afmetingen van het nieuwe
platdakvenster.
Het nieuwe platdakvenster boven de gemaakte opening plaatsen.
De gaten voorboren in het venster en het vastschroeven zoals aangeduid in de
plaatsingsrichtlijnen.
Een houten kader rond het venster plaatsen.
De houten afstandhouders met eronder zinken beugels in het oppervlak van het
dak schroeven.
De zinken bladen zodanig meten en snijden dat ze goed passen tussen de houten
afstandhouders.
De zinken bladen op het oppervlak van het dak plaatsen en de uiteinden ervan tegen
het venster plooien.
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Een zinken stuk maken voor de hoekverbindingen.
Een ander zinken stuk meten en snijden voor de hoekverbindingen.
Soldeerwater aanbrengen op de zinken naad.
Daarna de zinken naad solderen.
Soldeerwater aanbrengen en de zinken klemmen op het bovendeel v
an het zinken blad solderen.
14. De klemmen onder het hoogste zinken blad omplooien.
15. De koepel op het platdakvenster plaatsen.

Wanneer u meer informatie wenst betreffende 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.
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