Montagehandleiding daklicht enkel gelaagd glas

Algemeen
-

De hart-op-hart maat van de liggers dient circa 20 mm breder te zijn dan de
breedte van de glasplaat. Bij voorkeur liggers gebruiken van minimaal 60 mm
breed (Zie afbeelding 01.).
De glasplaten dienen minimaal 40 mm vrij te blijven van de bovenkant i.v.m. de
bevestiging van het bovenste zijsluitprofiel.
Voor het goed en netjes monteren van de lichtstraat is het noodzakelijk dat de
onderbouw goed haaks is gemonteerd.
Werk veilig en vertrouwd met de juiste gereedschappen.

Stappenplan
voor de montage

Afbeelding 01.

1) Breng het oplegrubber rondom aan. Zet dit vast door middel van nieten of spijkeren,
zodat de oplegrubbers strak en recht blijven liggen (Zie afbeelding 02.).
2) De afdekprofielen (koppelprofiel en zijsluitprofiel) om de circa 35-40 cm voorboren
met een 5 mm boor. De buitenste gaten op ongeveer 12 cm van het einde boren.
De tussenliggende verdeling is nu zelf door u te berekenen. Vervolgens het
beglazingsrubber vlak afsnijden. Nu monteert u per profiel een eindschotje op het
uiteinde. Dit wordt de onderzijde van het profiel. Houd rekening met een linker en
een rechter zijsluitprofiel (Zie afbeelding 03.).

Afbeelding 02.

3) Begin met het monteren van de glasplaat op de minst bereikbare zijde. U legt de
eerste plaat op de liggers. Leg vervolgens het zijsluitprofiel op de buitenste ligger en
plaat en bevestig deze met de bijgeleverde RVS schroef 5x70 met afdichtingsring.
LET OP: Het zijsluitprofiel moet exact vlak stroken met de buitenkant van het EPDM.
Dit i.v.m. de montage van het sierprofiel. Leg de glasplaat goed haaks op de
onderconstructie. Zorg voor een strakke aansluiting tussen de beglazingsplaat en
het eindschotje.

4) Monteer nu de tweede glasplaat op dezelfde manier. Gebruik nu in plaats van het
zijsluitprofiel, het koppelprofiel.

5) Herhaal stap 5 tot aan de laatste plaat. De laatste plaat zet u weer vast met het

Afbeelding 03.

zijsluitprofiel zoals omschreven in stap 4

6) Boor nu de gaten in het zijsluitprofiel wat bestemd is voor de afwerking aan de
bovenzijde. Boor de gaten in het profiel zoals beschreven in stap 2. En bevestig het
profiel zoals omschreven in stap 3. (Zie afbeelding 04.).

7) Monteer op het bovenliggende profiel de kliklijst met verlengde lip. Deze
klikt exact om het zijprofiel heen. (Zie afbeelding 04.).
8) Monteer op dit profiel aan beide zijkanten het eindschotje.

Afbeelding 04.

9) Monteer nu de 2 sierlijsten voor de zijkant op de zijsluitprofielen en de sierlijsten
voor de koppelprofielen. Deze klikken exact om de zijsluitprofielen en
koppelprofielen heen.
10) Breng een hoeklijn 80x80x3 aan langs de bovenzijde. Bevestig deze met kit op de
kliklijst zijkant. Let op deze hoeklijn dient aan beide zijkanten c.a 5 mm door te
steken. De aansluiting onder dit overstek dient afgewerkt te worden met kit. (Zie
afbeelding 04.).
11) Op het uiteinde van de glasplaat dient ter afwerking een hoeklijn 40x30x2 mm
aanbracht te worden. Bevestig de hoeklijnen met kit.

Disclaimer: Druk- en zetfouten voorbehouden. Bepaalde informatie in de handleiding
kan onjuist zijn door productwijzigingen die werden aangebracht na het ter perse gaan.
September 2019 Versie 1.

Afbeelding 05.

