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Übersicht der Teile

1. Regenrinne
2. Wandprofil
3. Trägerprofil
4. Klickprofil Träger
5. Kunststoffleiste Träger
6. Abdeckleiste
7. Vorlaufstück Regenrinne, Standard
8. Vorlaufstück Regenrinne, rustica
9. Ständer
10. Ständer, Klickabdeckung vorne
11. Ständer, Klickabdeckung hinten
12. Seitenplatte Regenrinne, links
13. Seitenplatte Regenrinne, rustica links
14. Befestigungsbügel Träger, rechts
15. Befestigungsbügel Träger, links
16. Seitenplatte Wandprofil
17. Seitenplatte Regenrinne, rechts
18. Seitenplatte Regenrinne, rechts rustica
19. Abdeckplatte Träger
20. Klemmbügel, Rohr Ø 50 mm

21. Bohrschablone Regenrinne und Ständer
22. Montagefuß flach
23. Montagefuß V91
24. Klickabdeckung
25. Abschlussleiste
26. Inbusstellschraube M8x16 DIN 914
27. Schraube 4,8x25 DIN 7981
28. Abflussrohr Ø 50 mm
29. Tülle
30. Mutter für Tülle
31. Schraube 4,2x45 DN 7981
32. Schraube 4,2x45 DIN 7982
33. Abdeckgummi Wandprofil
34. Koextrusion
35. Fundamentfuß
36. Glasplatte
37. Polycarbonatplatte
38. Schraube 4,2x25 DIN 7981
39. Set zur Beschwerung der Regenrinne (2 St. 10x5)
40. Beschwerung Regenrinne (100x10)

H1
H1

D

B

B
max. 7000 mm

max. 2500 mm

max. 4000 mm

H2

 
min. 7° 
max. 15°Hellingshoek

abhängig

Neigungswinkel
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Notwendiges Werkzeug
• Bohrmaschine
• Metallbohrer
• Steinbohrer
• Kreuzschlitzschraubendreher
• Inbusschlüsselsatz
• Rollenmaß

• Wasserwaage
• Bleistift
• Schneidezange
• Schlitzschraubendreher
• Silikon-Dichtstoff
• Gummihammer

Wichtig vor dem Montieren

Vorsicht vor Beschädigungen
Verwenden Sie beim Öffnen der Verpackung kein Messer oder einen anderen scharfen Gegenstand. Der Inhalt könnte 
beschädigt werden. Legen Sie den Inhalt auf eine weiche Unterlage.  
Vorsicht beim Bohren. Fallender Bohrstaub kann Beschädigungen verursachen.

Überprüfen Sie, ob die Fassade eben ist.

Allgemeiner Warnhinweis 
Wenn Sie das Verano®-Produkt selbst montieren, ist das Ihr eigenes Risiko. Benutzen Sie diese Anweisungen nur als ein 
Hilfsmittel und nur bei der Montage dieses spezifischen Verano®-Produkts. Wenn es Ihnen nicht selbst gelingt, dann 
können Sie sich immer für eine professionelle Montage entscheiden. Das Montageteam Ihres Verano®-Händlers steht Ihnen 
gerne zur Verfügung..
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1. Montage van muurprofiel

2. Goot

Gaten boren in het muurprofiel (1), Ø 5 mm.
Afstand tussen gaten ca. 50 cm en wisselend onder en 
boven.
Aftekenen van de gaten op de muur en boren met 
betonboor 8 mm.
Muurprofiel vastschroeven (schroeven en pluggen 
worden niet meegeleverd).

- Bovenzijde afkitten
- Bevestigingsbeugels ligger inschuiven. 

Let op:
Per ligger 1 beugel: Voor het linker liggerprofiel een linker 
beugel (L) gebruiken. De overige balken rechter beugels (R).
- Zijplaat muurprofiel kan bevestigd worden met schroeven (38).

Boren van de gaten voor de staanders
  Daarvoor is een boormal meegeleverd (21).
-   Voor de buitenste staanders de mal met de 

gootuiteinden gelijkhouden.
- Vervolgens 5 gaten boren Ø 4,0 mm.

- Daarna het gat voor de afvoer boren Ø 50 mm.

-   Nu afvoertule (29) plaatsen, eventueel vooraf voorzien van afdichtkit. 
-  Vastschroeven met moer voor tule (30).

Bevestigingsbeugels ligger inschuiven
1x rechter beugel (R). Overige beugels zijn linker beugels (L).
Nu kunnen de zijplaten (12) of (13) worden bevestigd.
Vastschroeven met schroeven (38). Nadien afkitten.

9 Ø 8 mm
ca. 20 cm

2

ca. 50 cm

1.	 Montage	des	Wandprofils

1

2

• Oberseite abkitten
• Befestigungsbügel Träger einschieben. 

Achtung!
Pro Träger 1 Bügel: Für das linke Trägerprofil einen linken Bügel (15) verwenden. Für die übrigen Balken rechte Bügel (14).

• Seitenplatte Wandprofil (16) kann mit Schrauben (38) befestigt werden.

• Löcher ins Wandprofil bohren (1), Ø 5 mm.
• Abstand zwischen den Löchern ca. 50 cm und wechselnd unten und oben.
• Markieren der Löcher auf der Wand und mit Betonbohrer 8 mm bohren.
• Wandprofil festschrauben (Schrauben und Dübel werden nicht mitgeliefert).

16

KITT
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2. Regenrinne

4

Bohren der Löcher für die Ständer

• Dafür wird eine Bohrschablone (21) mitgeliefert. Für die äußeren Ständer die Schablone mit den Regenrinnenenden in 
  gleicher Höhe halten. Danach 5 Löcher Ø 4,0 mm bohren.
• Dann die Öffnung für den Abfluss Ø 50 mm bohren.
• Jetzt Abflusstülle (29) anbringen, eventuell vorher her mit Abdichtkitt versehen. Festschrauben mit Mutter für Tülle (30).

Die Beschwerung in der Regenrinne anbringen

Um ein Durchbiegen der Regenrinne zu verhindern, müssen Sie die Regenrinne beschweren.
• Drehen Sie die Regenrinne um.
• Schieben Sie die Beschwerung (40) in die Regenrinne.
• Schieben Sie dann an beiden Seiten die Beschwerungsstangen (39) dazu.

1
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Muurprofiel vastschroeven (schroeven en pluggen 
worden niet meegeleverd).
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Let op:
Per ligger 1 beugel: Voor het linker liggerprofiel een linker 
beugel (L) gebruiken. De overige balken rechter beugels (R).
- Zijplaat muurprofiel kan bevestigd worden met schroeven (38).

Boren van de gaten voor de staanders
  Daarvoor is een boormal meegeleverd (21).
-   Voor de buitenste staanders de mal met de 

gootuiteinden gelijkhouden.
- Vervolgens 5 gaten boren Ø 4,0 mm.

- Daarna het gat voor de afvoer boren Ø 50 mm.

-   Nu afvoertule (29) plaatsen, eventueel vooraf voorzien van afdichtkit. 
-  Vastschroeven met moer voor tule (30).

Bevestigingsbeugels ligger inschuiven
1x rechter beugel (R). Overige beugels zijn linker beugels (L).
Nu kunnen de zijplaten (12) of (13) worden bevestigd.
Vastschroeven met schroeven (38). Nadien afkitten.

3
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gootuiteinden gelijkhouden.
- Vervolgens 5 gaten boren Ø 4,0 mm.
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Befestigungsbügel Träger

• 1x rechter Bügel (14). Übrige Bügel sind linke Bügel (15).
• Verkitten Sie die Seiten der Regenrinne.
• Jetzt können die Seitenplatten (12 oder 13) befestigt werden. Mit Schrauben (38) festschrauben.
• Danach verkitten auf der Innenseite.

5
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Fundamentblöcke platzieren

Dies muss genau geschehen. Der Abstand zwischen den Fundamentblöcken (35) und der Wand ist Maß D minus 191 mm. 
Dieses Maß D haben Sie auf Ihrem Auftragsformular notiert.  Es wird empfohlen, die Fundamentblöcke (35) ca. 10 cm unter 
dem Terrassenniveau anzubringen. (Eventuell auffüllen. Dies hängt von der Art des Bodens ab, auf dem die Veranda ange-
bracht wird).

Achtung! 
Bevor Sie die Fundamentblöcke endgültig anbringen, müssen Sie zuerst die Ständer, die Regenrinne und die Außenträger 
montieren. Erst dann kennen Sie die exakte Position der Fundamentblöcke.

3. Fundament

4

D minus 191 mm

35 35

35

240
22010 cm

100 mm

10

31
23

11

9

9

9

1

35

23

35

3. Fundatie
Fundatieblokken plaatsen
Dit moet nauwkeurig gebeuren. De afstand tussen 
de fundatieblokken (35) en de muur is maat D minus 
191 mm. Deze maat D heeft u genoteerd op uw 
opdrachtformulier.
Geadviseerd wordt om de fundatieblokken (35) 
ca. 10 cm beneden het terrasniveau te plaatsen.
(Eventueel bijstorten. Dit ligt aan de grondsoort waarop 
de veranda wordt geplaatst).

4. Monteren van de staanders
De staanders zijn standaard 250 cm lang en 
dienen door u op maat te worden gemaakt.
De maat van staanders (9) is 10 cm lager dan 
de maat H2. Deze maat H2 heeft u genoteerd op 
uw opdrachtformulier. Deze 10 cm is de maat 
van het terras tot aan de bovenkant van het 
fundatieblok.

De afdekplaten op maat maken
Omdat de staander (9) ca. 10 cm beneden 
het terrasniveau geplaatst wordt, worden de 
afdekplaten (10) en (11) ca. 10 cm korter 
gezaagd. Het beste is dit als laatste te doen.
(Zie pagina 8).

Voetplaten monteren
Voetplaat (23) met behulp van 
schroeven (31) vastschroeven aan de 
staander (9).

Staanders monteren op fundatieblokken (35)
De fundatieblokken hebben ingegoten draadeinden met elk 
2 moeren, daardoor kunnen de staanders in hoogte versteld worden.

6
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Die Ständer sind standardmäßig 250 cm lang und müssen von Ihnen auf Maß gebracht werden. Das Maß der Ständer (9) ist 
10 cm geringer als das Maß H2. Dieses Maß H2 haben Sie auf Ihrem Auftragsformular notiert. Diese 10 cm sind das Maß von 
der Terrasse bis zur Oberseite des Fundamentblocks.

Die Abdeckplatten auf Maß bringen

Da der Ständer (9) ca. 10 cm unter dem Terrassenniveau angebracht wird, werden die Abdeckplatten (10) und (11) ca.  
10 cm kürzer gesägt. Am Besten ist, Das wird am besten als Letztes gemacht (siehe Seite 16).

Ständer auf Fundamentblöcken (35) montieren

Die Fundamentblöcke haben eingegossene Gewinde mit jeweils 2 Muttern, dadurch können die Ständer in der Höhe ver-
stellt werden.

Fußplatten montieren

Fußplatte (23) mit den Schrauben (31) am Ständer (9) festschrauben.

4. Montage der Ständer

4
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5. De goot monteren

De goot monteren op de staanders
De 4 geboorde gaten zijn met behulp van 
de boormal gepositioneerd en passen 
precies op de schroefgaten van de 
staanders (9).
Het is raadzaam om voor het vastschroeven 
de afvoerpijp (28) te plaatsen. Daarvoor 
zijn per pijp 2 klemmen (20) nodig. Deze 
klemmen worden op de achterkant van de 
staander vastgeschroefd. Daarvoor Ø 3 mm 
gaten boren in het midden van de staander.

6. Liggers plaatsen

Standaard zijn de liggers (3) voorzien van een kunststof 
glashouder (5) en reeds op maat gemaakt.

   De eerste stap is het plaatsen/monteren van de buitenste liggers (3).
Tussen de liggers en de afdekplaat  (12), (16) en (17) dient 2 mm ruimte 
te zijn om later de eindlijsten/hoeklijsten van 2 mm dik te kunnen 
plaatsen. (Zie pagina 6).

5. Regenrinne montieren

Die Regenrinne auf den Ständern montieren

Die 4 gebohrten Löcher wurden mithilfe der Bohrschablone positioniert und passen exakt auf die Schraubenlöcher der 
Ständer (9).
Es wird empfohlen, vor dem Festschrauben das Abflussrohr (28) anzubringen. Dafür werden pro Rohr 2 Klemmen (20)  
benötigt. Diese Klemmen werden auf der Rückseite des Ständers festgeschraubt. Hierfür Ø 3 mm Löcher in die Mitte  
des Ständers bohren.

Achtung!
Wenn die Überdachung zwischen 2 Wänden angebracht ist und die Überläufe funktionieren nicht mehr, dann muss der  
Wasserabfluss mit einem zusätzlichen Abfluss angepasst werden. Auf diese Weise kann das Überfließen von Wasser  
vermieden werden.
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5. De goot monteren

De goot monteren op de staanders
De 4 geboorde gaten zijn met behulp van 
de boormal gepositioneerd en passen 
precies op de schroefgaten van de 
staanders (9).
Het is raadzaam om voor het vastschroeven 
de afvoerpijp (28) te plaatsen. Daarvoor 
zijn per pijp 2 klemmen (20) nodig. Deze 
klemmen worden op de achterkant van de 
staander vastgeschroefd. Daarvoor Ø 3 mm 
gaten boren in het midden van de staander.

6. Liggers plaatsen

Standaard zijn de liggers (3) voorzien van een kunststof 
glashouder (5) en reeds op maat gemaakt.

   De eerste stap is het plaatsen/monteren van de buitenste liggers (3).
Tussen de liggers en de afdekplaat  (12), (16) en (17) dient 2 mm ruimte 
te zijn om later de eindlijsten/hoeklijsten van 2 mm dik te kunnen 
plaatsen. (Zie pagina 6).
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• Standardmäßig sind die Träger (3) mit einer Kunststoffglashalterung (5) versehen und bereits auf Maß gefertigt. 

• Der erste Schritt ist die Montage der äußeren Träger (3). Zwischen den Trägern und der Abdeckplatte (12), (16) und (17)  
  muss 2 mm Platz sein, um später die Abschlussleisten/Eckleisten von 2 mm Dicke anzubringen (siehe Seite 12).

6. Träger aufstellen
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De goot monteren op de staanders
De 4 geboorde gaten zijn met behulp van 
de boormal gepositioneerd en passen 
precies op de schroefgaten van de 
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zijn per pijp 2 klemmen (20) nodig. Deze 
klemmen worden op de achterkant van de 
staander vastgeschroefd. Daarvoor Ø 3 mm 
gaten boren in het midden van de staander.

6. Liggers plaatsen

Standaard zijn de liggers (3) voorzien van een kunststof 
glashouder (5) en reeds op maat gemaakt.

   De eerste stap is het plaatsen/monteren van de buitenste liggers (3).
Tussen de liggers en de afdekplaat  (12), (16) en (17) dient 2 mm ruimte 
te zijn om later de eindlijsten/hoeklijsten van 2 mm dik te kunnen 
plaatsen. (Zie pagina 6).
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Befestigen

• Hierfür dienen die Träger-Befestigungsbügel (15) oder (14).
• Zuerst die Träger (3) auf ihre Position legen (gegen die Rückwand andrücken). Danach das Loch der Bügel (14) oder (15)  
  weiter bis in den Träger (3) durchbohren, Ø 4,5 mm und mit der Schraube (27) festschrauben.
• Jetzt den Bügel mithilfe der Inbusschrauben (26) sichern.  
 
Achtung! 2 mm Platz zwischen der Seitenplatte des Wandprofils und den Außenträgern lassen. 
 
Nach der Montage der Außenträger die Konstruktion jetzt diagonal messen. Die Maße X und Y müssen identisch sein.
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Vastzetten
Hiervoor zijn de ligger-
bevestigingsbeugels (15) of (14).
-  Eerst de liggers (3) op hun positie 

leggen (tegen de achterwand 
aandrukken).

   Vervolgens het gat van de beugels 
(14) of (15) verder doorboren 
in de ligger (3), Ø 4,5 mm en 
vastschroeven met schroef (27).

-   Nu doormiddel van de inbusboutjes 
 (26) de beugel borgen.

Let op:  2 mm ruimte tussen zijplaat 
van het muurprofiel en 
buitenliggers.

Na het monteren van de buitenliggers de 
constructie nu overhoeks meten. De maten X en Y 
dienen identiek te zijn.

Overige liggers plaatsen
Om de juiste afstand te bepalen 
dient het tussenschot (24) dat 
voor u op maat gemaakt is. (Gebruik 
dit schotje als maat).
De overige liggers worden op dezelfde 
manier vastgezet als de buitenliggers, 
dus met liggerbevestigingsbeugels (14/15).
Het tussenschotje (24) nu vastklikken in het 
muurprofiel (2) en gootprofiel (1) (door het in de 
groef te drukken en naar achteren te draaien en 
in te klikken).

Seitenansicht Vorderansicht
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Übrige Träger anbringen

• Zur Bestimmung des richtigen Abstands dient das Zwischenschott (24), das für Sie auf Maß gefertigt wurde. Verwenden  
  Sie dieses Schott als Maß. 
• Die übrigen Träger werden auf dieselbe Art befestigt wie die Außenträger, also mit Träger-Befestigungsbügeln (14/15).
• Das Zwischenschott (24) jetzt im Wandprofil (2) und Regenrinnenprofil (1) festklicken (indem Sie es in die Nut drücken,  
  nach hinten drehen und hineinklicken).
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7. Glas- oder Polycarbonat-Dachplatten platzieren

Wichtig ist, dass die Glas- oder Polyplatte in die Mitte gelegt wird. Links und rechts müssen Sie den Platz proportional  
verteilen. Zuerst lesen Sie die information über ‘Verarbeitung der Polycarbonatplatte’ auf Seite 17. 
Reihenfolge der Platzierung Dachbahnen 

Ab linke Feld (oder rechten Kasten). Montieren Sie die erste Dachplatte und installieren Sie dann die Abdeckleisten.
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Abdeckleisten anbringen

• Abdeckleiste (6) mit Gummi-Abdichtstreifen (34).
• Das Anbringen/Befestigen der Abdeckleiste (6) geschieht einfach dadurch, dass Sie sie über das Kunststoffprofil (5)  
  drücken. Benutzen Sie dabei einen Gummihammer, damit Beschädigungen vermieden werden.
• Montieren Sie das Klickprofil (4) an der Unterseite der Träger.
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Let op! 
Plaats de glasplaat met de 
geslepen zijde richting de goot!

Glas Polycarbonaat   

4

UV-laag

12

Glas 
Achtung!  Legen Sie die Glas-
platten mit die geschliffenen 
Facettenrändern in Richtung  
die Regenrinne.

Polycarbonat

UV-Schutzfolie
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Abdeckplatte montieren

Montieren Sie die Abdeckplatte (19) an der Stirnseite des Trägers. Bringen Sie an der Vorderseite und an der Oberseite
eine Schraube an. Die Abdeckplatte hat zwei Stellungen: tiefe Stellung für die Glas-, hohe Stellung für Polycarbonatplatte.

Abdeckgummi anbringen

Es ist ratsam, direkt nach der Montage jeder Glas- oder Polycarbonatplatte (35/36) und Abdeckleiste (6) den Abdeckgummi 
(33) für das Wandprofil anzubringen, indem er kräftig in die Nut des Wandprofils (2) gedrückt wird.
Dies kann auch geschehen, nachdem das Dach fertig ist (siehe Seite 16).

Achtung! Sie können NICHT auf den Glas- oder Polycarbonatplatten stehen, aber auf den Trägern. 

14

20
hoog - polycarbonaat

laag - glas

19

8. Abdeckplatten und Abdeckgummi anbringen

hohe Stellung für Polycarbonatplatte

tiefe Stellung für Glas
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Het sluitplaatje (19) heeft 2 standen:
- laagstand is voor glas
- hoogstand is voor polyplaat.

Hoog

Laag
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Het sluitplaatje (19) heeft 2 standen:
- laagstand is voor glas
- hoogstand is voor polyplaat.

Hoog

Laag

Seitenansicht
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8. Verarbeitung

Als Letztes das Vorlaufstück für die Regenrinne anbringen. Standard (12) oder rustica (13). 

Abdeckgummi	im	Wandprofil	anbringen 
Wenn Sie vergessen haben, das Gummi-Wandprofil (33) anzubringen (siehe Seite 13), dann kann dies nachträglich  
geschehen.

   Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass Sie auf den Glas- oder Polycarbonatplatten NICHT stehen können!  
   Verwenden Sie in diesem Fall eine stabile Planke, die über die Träger gelegt wird.

• Die Gummilasche (33) in die Nut des Wandprofils (2) drücken, und zwar über die gesamte Breite (siehe auch Seite 15). 
• Am Ende die Gummilasche auf Maß schneiden.
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8. Afwerking

Afdekrubber in het muurprofiel plaatsen
In geval u vergeten bent het rubberen muurprofiel (33) te plaatsen (zie 
pagina 7) dan kan dit alsnog. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat u niet op de
glasplaten / polyplaten kunt staan. Gebruik in dat geval een stevige plank die 
over de liggers wordt gelegd.

De rubberen flap (33) in de groef van het muurprofiel (2) drukken en wel over 
de gehele breedte. (Zie ook pagina 7). 
Aan het einde de rubberen flap op maat snijden.

KLIKKEN

Afdekplaten voor 
de staanders inklikken
-  Afdekplaten (10) en (11) 

voor de staanders plaatsen. 
(Inklikken).

-  Als laatste het opzetstuk voor de goot plaatsen 
(standaard (12) of rustica (13).

16 Abdeckplatten für die Ständer einklicken

Abdeckplatten (10) und (11) für die Ständer anbringen 
(einklicken).
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8. Afwerking

Afdekrubber in het muurprofiel plaatsen
In geval u vergeten bent het rubberen muurprofiel (33) te plaatsen (zie 
pagina 7) dan kan dit alsnog. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat u niet op de
glasplaten / polyplaten kunt staan. Gebruik in dat geval een stevige plank die 
over de liggers wordt gelegd.

De rubberen flap (33) in de groef van het muurprofiel (2) drukken en wel over 
de gehele breedte. (Zie ook pagina 7). 
Aan het einde de rubberen flap op maat snijden.

KLIKKEN

Afdekplaten voor 
de staanders inklikken
-  Afdekplaten (10) en (11) 

voor de staanders plaatsen. 
(Inklikken).

-  Als laatste het opzetstuk voor de goot plaatsen 
(standaard (12) of rustica (13).

17

‘Click’
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Verarbeitung der Polycarbonatplatte

Lagerung

Bei der Lagerung müssen die Polycarbonatplatten auf einem ebenen Untergrund liegen, beispielsweise auf Paletten. 
Die Platten dürfen nicht direkt auf dem Boden gestapelt werden. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und 
 Regenwasser und decken Sie sie mit einer weißen Polyethylenfolie ab. Lagerung vorzugsweise innen. Wenn draußen,  
dann unter einer Abdeckung.

Sägen

• Sägen mit Handkreissäge oder Stichsäge mit fein gezahntem Sägeblatt. 
  Benutzen Sie einen stabilen und schwingungsfreien Untergrund und vermeiden Sie, dass die Platte klappern oder frei  
  schlingern kann.
• Zum Sägen und Bohren die Schutzfolie nicht entfernen. Dies verhindert Kratzer auf der Oberfläche.
•  Danach die Kanäle mit trockener Druckluft reinigen. Danach unmittelbar mit AntiDust Tape oder Transporttape abdichten.

Opslag
-  Bij opslag dienen de polycarbonaatplaten op een effen ondergrond  
 te liggen,
  bijvoorbeeld op pallets. De platen mogen niet rechtstreeks 
 op de grond gestapeld worden.
-   Vermijd direct zonlichten en regenwater en dek af met witte 

polytheenfolie.
-  Opslag bij voorkeur binnen. Indien buiten dan onder een afdak. 

Zagen 
-   Zagen met een handcirkelzaag of decoupeerzaag met fijn getand 

zaagblad.
-  Gebruik een stabiele en trilvrije ondergrond en voorkom het slingeren 

en klapperen van de plaat.
-  De beschermfolie niet verwijderen voor het zagen en boren. 
 Dit voorkomt krassen op het oppervlak. 
-   Daarna de kanalen met droge perslucht reinigen. Daarna onmiddellijk 

met Antidust tape of transport tape dichten.

Speling en installatie
-   Door temperatuurschommelingen kunnen polycarbonaatplaten 

uitzetten of krimpen.
-  De plaat wordt aan de onderzijde geblokkeerd tegen afschuiving door 

een eindschotje op het afdekprofiel. De hele speling dient dan aan de 
bovenzijde te worden voorzien.

- De zijkant van de plaat dient minimaal een speling van circa 3 mm 
 te hebben.

Afdichten tegen vocht en condens
-    Polycarbonaat is gas- en dampdoorlatend daarom valt condensvocht 

niet helemaal te voorkomen. Een juiste dakhelling tussen 7  – 10oo  en 
een doelmatige afdichting beperkt dit.

-   De platen dienen aan de bovenzijde afgeplakt te worden met gesloten 
AntiDust tape. De onderkant dient te worden afgeplakt met perforatie 
AntiDust tape.

- Mogelijk onder en boven een strookje beschermfolie weghalen 
 (ca. 3 cm). 
-  Licht insnijden met stainley mes.

Condensprofiel plaatsen
Na het aanbrengen van de AntiDust tape de plaat aan de onderzijde 
voorzien van een condensprofiel over de gehele breedte van de plaat.

Verwijderen beschermfolie van UV-laag
Na het aanbrengen van het condensprofiel kan de polycarbonaatplaat 
gemonteerd worden. Het verwijderen van de UV beschermfolie kan 
eventueel na het monteren maar ook voor het monteren. Als het voor 
het monteren verwijderd wordt is dat eenvoudiger en bovendien veiliger. 
Men hoeft daarvoor niet het dak op.

Niet op de polycarbonaatplaten gaan staan
De polycarbonaatplaten zijn absoluut sterk, maar onvoldoende bestand 
tegen puntbelasting. Loop er niet op! Loop alleen op de randen waar 
balken en afdekstrips zitten of gebruik een plank.

Reiniging
-   De platen minimaal 1 keer per jaar met lauw water en zeepsop 

reinigen. Gebruik eventueel een oplossing van net alkalische zeep in 
combinatie met een telescopische autoborstel. 

-  Gebruik een zachte borstel of spons.
- Nooit schuurmiddelen of oplosmiddelen gebruiken.
-  Voor- en naspoelen met veel water en als laatste afnemen met een 
 zachte doek.

Het verwerken van polycarbonaatplaat

AntiDust tape (gesloten)

UV-laag zit boven

AntiDust tape 
(open)

 7  - 10oo 

Condensprofiel

UV-laag

Condensprofiel

Spiel und Installation
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Abdichten gegen Feuchtigkeit und Kondenswasser

Polycarbonat ist gas- und dampfdurchlässig, daher kann Kondensfeuchtigkeit nicht vollständig vermieden werden.  
Eine richtige Dachneigung zwischen 7° und 10° und eine zweckmäßige Abdichtung schränken dies ein.
•  Die Platten müssen an der Oberseite mit geschlossenem AntiDust Tape abgeklebt werden. 
• Die Unterseite muss mit perforiertem AntiDust Tape abgeklebt werden.
• Möglicherweise unten und oben einen Streifen Schutzfolie wegnehmen (ca. 3 cm).
• Mit Stanleymesser leicht einschneiden.

Opslag
-  Bij opslag dienen de polycarbonaatplaten op een effen ondergrond  
 te liggen,
  bijvoorbeeld op pallets. De platen mogen niet rechtstreeks 
 op de grond gestapeld worden.
-   Vermijd direct zonlichten en regenwater en dek af met witte 

polytheenfolie.
-  Opslag bij voorkeur binnen. Indien buiten dan onder een afdak. 

Zagen 
-   Zagen met een handcirkelzaag of decoupeerzaag met fijn getand 

zaagblad.
-  Gebruik een stabiele en trilvrije ondergrond en voorkom het slingeren 

en klapperen van de plaat.
-  De beschermfolie niet verwijderen voor het zagen en boren. 
 Dit voorkomt krassen op het oppervlak. 
-   Daarna de kanalen met droge perslucht reinigen. Daarna onmiddellijk 

met Antidust tape of transport tape dichten.

Speling en installatie
-   Door temperatuurschommelingen kunnen polycarbonaatplaten 

uitzetten of krimpen.
-  De plaat wordt aan de onderzijde geblokkeerd tegen afschuiving door 

een eindschotje op het afdekprofiel. De hele speling dient dan aan de 
bovenzijde te worden voorzien.

- De zijkant van de plaat dient minimaal een speling van circa 3 mm 
 te hebben.

Afdichten tegen vocht en condens
-    Polycarbonaat is gas- en dampdoorlatend daarom valt condensvocht 

niet helemaal te voorkomen. Een juiste dakhelling tussen 7  – 10oo  en 
een doelmatige afdichting beperkt dit.

-   De platen dienen aan de bovenzijde afgeplakt te worden met gesloten 
AntiDust tape. De onderkant dient te worden afgeplakt met perforatie 
AntiDust tape.

- Mogelijk onder en boven een strookje beschermfolie weghalen 
 (ca. 3 cm). 
-  Licht insnijden met stainley mes.

Condensprofiel plaatsen
Na het aanbrengen van de AntiDust tape de plaat aan de onderzijde 
voorzien van een condensprofiel over de gehele breedte van de plaat.

Verwijderen beschermfolie van UV-laag
Na het aanbrengen van het condensprofiel kan de polycarbonaatplaat 
gemonteerd worden. Het verwijderen van de UV beschermfolie kan 
eventueel na het monteren maar ook voor het monteren. Als het voor 
het monteren verwijderd wordt is dat eenvoudiger en bovendien veiliger. 
Men hoeft daarvoor niet het dak op.

Niet op de polycarbonaatplaten gaan staan
De polycarbonaatplaten zijn absoluut sterk, maar onvoldoende bestand 
tegen puntbelasting. Loop er niet op! Loop alleen op de randen waar 
balken en afdekstrips zitten of gebruik een plank.

Reiniging
-   De platen minimaal 1 keer per jaar met lauw water en zeepsop 

reinigen. Gebruik eventueel een oplossing van net alkalische zeep in 
combinatie met een telescopische autoborstel. 

-  Gebruik een zachte borstel of spons.
- Nooit schuurmiddelen of oplosmiddelen gebruiken.
-  Voor- en naspoelen met veel water en als laatste afnemen met een 
 zachte doek.

Het verwerken van polycarbonaatplaat

AntiDust tape (gesloten)

UV-laag zit boven

AntiDust tape 
(open)

 7  - 10oo 

Condensprofiel

UV-laag

Condensprofiel

Kondensprofil	montieren

Nach dem Anbringen des AntiDust Tapes die Platte an der Unterseite mit einem Kondensprofil über die gesamte Breite  
der Platte versehen.

Opslag
-  Bij opslag dienen de polycarbonaatplaten op een effen ondergrond  
 te liggen,
  bijvoorbeeld op pallets. De platen mogen niet rechtstreeks 
 op de grond gestapeld worden.
-   Vermijd direct zonlichten en regenwater en dek af met witte 

polytheenfolie.
-  Opslag bij voorkeur binnen. Indien buiten dan onder een afdak. 

Zagen 
-   Zagen met een handcirkelzaag of decoupeerzaag met fijn getand 

zaagblad.
-  Gebruik een stabiele en trilvrije ondergrond en voorkom het slingeren 

en klapperen van de plaat.
-  De beschermfolie niet verwijderen voor het zagen en boren. 
 Dit voorkomt krassen op het oppervlak. 
-   Daarna de kanalen met droge perslucht reinigen. Daarna onmiddellijk 

met Antidust tape of transport tape dichten.

Speling en installatie
-   Door temperatuurschommelingen kunnen polycarbonaatplaten 

uitzetten of krimpen.
-  De plaat wordt aan de onderzijde geblokkeerd tegen afschuiving door 

een eindschotje op het afdekprofiel. De hele speling dient dan aan de 
bovenzijde te worden voorzien.

- De zijkant van de plaat dient minimaal een speling van circa 3 mm 
 te hebben.

Afdichten tegen vocht en condens
-    Polycarbonaat is gas- en dampdoorlatend daarom valt condensvocht 

niet helemaal te voorkomen. Een juiste dakhelling tussen 7  – 10oo  en 
een doelmatige afdichting beperkt dit.

-   De platen dienen aan de bovenzijde afgeplakt te worden met gesloten 
AntiDust tape. De onderkant dient te worden afgeplakt met perforatie 
AntiDust tape.

- Mogelijk onder en boven een strookje beschermfolie weghalen 
 (ca. 3 cm). 
-  Licht insnijden met stainley mes.

Condensprofiel plaatsen
Na het aanbrengen van de AntiDust tape de plaat aan de onderzijde 
voorzien van een condensprofiel over de gehele breedte van de plaat.

Verwijderen beschermfolie van UV-laag
Na het aanbrengen van het condensprofiel kan de polycarbonaatplaat 
gemonteerd worden. Het verwijderen van de UV beschermfolie kan 
eventueel na het monteren maar ook voor het monteren. Als het voor 
het monteren verwijderd wordt is dat eenvoudiger en bovendien veiliger. 
Men hoeft daarvoor niet het dak op.

Niet op de polycarbonaatplaten gaan staan
De polycarbonaatplaten zijn absoluut sterk, maar onvoldoende bestand 
tegen puntbelasting. Loop er niet op! Loop alleen op de randen waar 
balken en afdekstrips zitten of gebruik een plank.

Reiniging
-   De platen minimaal 1 keer per jaar met lauw water en zeepsop 

reinigen. Gebruik eventueel een oplossing van net alkalische zeep in 
combinatie met een telescopische autoborstel. 

-  Gebruik een zachte borstel of spons.
- Nooit schuurmiddelen of oplosmiddelen gebruiken.
-  Voor- en naspoelen met veel water en als laatste afnemen met een 
 zachte doek.

Het verwerken van polycarbonaatplaat

AntiDust tape (gesloten)

UV-laag zit boven

AntiDust tape 
(open)

 7  - 10oo 

Condensprofiel

UV-laag

Condensprofiel

AntiDust Tape (geschlossen)

AntiDust Tape 
(offen)

UV-Schutzfolie an Oberseite

UV-Schutzfolie  

Kondensprofil 

Kondensprofil  
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Schutzfolie von der UV-Schicht entfernen

Nach dem Anbringen des Kondensprofils kann die Polycarbonatplatte montiert werden. Das Entfernen der UV-Schutzfolie 
kann eventuell nach dem Montieren geschehen, aber auch vor dem Montieren. Wenn sie vor dem Montieren entfernt wird, 
ist das einfacher und zudem sicherer. Man muss dafür nicht auf das Dach.

Nicht auf den Polycarbonatplatten stehen.

Die Polycarbonatplatten sind sehr stark, aber unzureichend beständig gegen Punktbelastung. Laufen Sie nicht darauf! 
Laufen Sie nur auf den Rändern, wo sich Balken und Abdeckstreifen befinden oder benutzen Sie eine Planke.

Reinigung

•  Die Platten mindestens einmal pro Jahr mit lauwarmem Wasser und Seifenlauge reinigen. Benutzen Sie eventuell eine 
Lösung aus nicht alkalischer Seife in Kombination mit einer ausziehbaren Autobürste.

• Benutzen Sie eine weiche Bürste oder einen Schwamm.
• Keine Scheuermittel oder Lösungsmittel benutzen.
• Vor- und Nachspülen mit viel Wasser und den Rest mit einem weichen Tuch aufnehmen.

Opslag
- Bij opslag dienen de polycarbonaatplaten op een effen ondergrond  
 te liggen,
  bijvoorbeeld op pallets. De platen mogen niet rechtstreeks 
 op de grond gestapeld worden.
-   Vermijd direct zonlichten en regenwater en dek af met witte 

polytheenfolie.
- Opslag bij voorkeur binnen. Indien buiten dan onder een afdak. 

Zagen 
-  Zagen met een handcirkelzaag of decoupeerzaag met fijn getand 

zaagblad.
-  Gebruik een stabiele en trilvrije ondergrond en voorkom het slingeren 

en klapperen van de plaat.
-  De beschermfolie niet verwijderen voor het zagen en boren. 
 Dit voorkomt krassen op het oppervlak. 
-  Daarna de kanalen met droge perslucht reinigen. Daarna onmiddellijk 

met Antidust tape of transport tape dichten.

Speling en installatie
-   Door temperatuurschommelingen kunnen polycarbonaatplaten 

uitzetten of krimpen.
-  De plaat wordt aan de onderzijde geblokkeerd tegen afschuiving door 

een eindschotje op het afdekprofiel. De hele speling dient dan aan de 
bovenzijde te worden voorzien.

- De zijkant van de plaat dient minimaal een speling van circa 3 mm 
 te hebben.

Afdichten tegen vocht en condens
-   Polycarbonaat is gas- en dampdoorlatend daarom valt condensvocht 

niet helemaal te voorkomen. Een juiste dakhelling tussen 5o – 10o en 
een doelmatige afdichting beperkt dit.

-  De platen dienen aan de bovenzijde afgeplakt te worden met gesloten 
AntiDust tape. De onderkant dient te worden afgeplakt met perforatie 
AntiDust tape.

- Mogelijk onder en boven een strookje beschermfolie weghalen 
 (ca. 3 cm). 
- Licht insnijden met stainley mes.

Condensprofiel plaatsen
Na het aanbrengen van de AntiDust tape de plaat aan de onderzijde 
voorzien van een condensprofiel over de gehele breedte van de plaat.

Verwijderen beschermfolie van UV-laag
Na het aanbrengen van het condensprofiel kan de polycarbonaatplaat 
gemonteerd worden. Het verwijderen van de UV beschermfolie kan 
eventueel na het monteren maar ook voor het monteren. Als het voor 
het monteren verwijderd wordt is dat eenvoudiger en bovendien veiliger. 
Men hoeft daarvoor niet het dak op.

Niet op de polycarbonaatplaten gaan staan
De polycarbonaatplaten zijn absoluut sterk, maar onvoldoende bestand 
tegen puntbelasting. Loop er niet op! Loop alleen op de randen waar 
balken en afdekstrips zitten of gebruik een plank.

Reiniging
-  De platen minimaal 1 keer per jaar met lauw water en zeepsop 

reinigen. Gebruik eventueel een oplossing van net alkalische zeep in 
combinatie met een telescopische autoborstel. 

- Gebruik een zachte borstel of spons.
- Nooit schuurmiddelen of oplosmiddelen gebruiken.
-  Voor- en naspoelen met veel water en als laatste afnemen met een 
 zachte doek.

Het verwerken van polycarbonaatplaat

AntiDust tape (gesloten)

UV-laag zit boven

AntiDust tape 
(gesloten)

5o – 10o

Condensprofiel

UV-laag

Condensprofiel

Opslag
- Bij opslag dienen de polycarbonaatplaten op een effen ondergrond  
 te liggen,
  bijvoorbeeld op pallets. De platen mogen niet rechtstreeks 
 op de grond gestapeld worden.
-   Vermijd direct zonlichten en regenwater en dek af met witte 

polytheenfolie.
- Opslag bij voorkeur binnen. Indien buiten dan onder een afdak. 

Zagen 
-  Zagen met een handcirkelzaag of decoupeerzaag met fijn getand 

zaagblad.
-  Gebruik een stabiele en trilvrije ondergrond en voorkom het slingeren 

en klapperen van de plaat.
-  De beschermfolie niet verwijderen voor het zagen en boren. 
 Dit voorkomt krassen op het oppervlak. 
-  Daarna de kanalen met droge perslucht reinigen. Daarna onmiddellijk 

met Antidust tape of transport tape dichten.

Speling en installatie
-   Door temperatuurschommelingen kunnen polycarbonaatplaten 

uitzetten of krimpen.
-  De plaat wordt aan de onderzijde geblokkeerd tegen afschuiving door 

een eindschotje op het afdekprofiel. De hele speling dient dan aan de 
bovenzijde te worden voorzien.

- De zijkant van de plaat dient minimaal een speling van circa 3 mm 
 te hebben.

Afdichten tegen vocht en condens
-   Polycarbonaat is gas- en dampdoorlatend daarom valt condensvocht 

niet helemaal te voorkomen. Een juiste dakhelling tussen 5o – 10o en 
een doelmatige afdichting beperkt dit.

-  De platen dienen aan de bovenzijde afgeplakt te worden met gesloten 
AntiDust tape. De onderkant dient te worden afgeplakt met perforatie 
AntiDust tape.

- Mogelijk onder en boven een strookje beschermfolie weghalen 
 (ca. 3 cm). 
- Licht insnijden met stainley mes.

Condensprofiel plaatsen
Na het aanbrengen van de AntiDust tape de plaat aan de onderzijde 
voorzien van een condensprofiel over de gehele breedte van de plaat.

Verwijderen beschermfolie van UV-laag
Na het aanbrengen van het condensprofiel kan de polycarbonaatplaat 
gemonteerd worden. Het verwijderen van de UV beschermfolie kan 
eventueel na het monteren maar ook voor het monteren. Als het voor 
het monteren verwijderd wordt is dat eenvoudiger en bovendien veiliger. 
Men hoeft daarvoor niet het dak op.

Niet op de polycarbonaatplaten gaan staan
De polycarbonaatplaten zijn absoluut sterk, maar onvoldoende bestand 
tegen puntbelasting. Loop er niet op! Loop alleen op de randen waar 
balken en afdekstrips zitten of gebruik een plank.

Reiniging
-  De platen minimaal 1 keer per jaar met lauw water en zeepsop 

reinigen. Gebruik eventueel een oplossing van net alkalische zeep in 
combinatie met een telescopische autoborstel. 

- Gebruik een zachte borstel of spons.
- Nooit schuurmiddelen of oplosmiddelen gebruiken.
-  Voor- en naspoelen met veel water en als laatste afnemen met een 
 zachte doek.

Het verwerken van polycarbonaatplaat

AntiDust tape (gesloten)

UV-laag zit boven

AntiDust tape 
(gesloten)

5o – 10o

Condensprofiel

UV-laag

Condensprofiel
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EN 1090-1:2009 + A1:2011

Aluminiumteile, verwendbar in Terrassenüberdachung entsprechend Auftrag:
siehe Aufkleber auf der Rückseite der Montageanleitung

Toleranzen zu geometrischen Angaben:   EN 1090-3

Schweißbarkeit:  N.A.

Bruchzähigkeit:  nicht für Aluminiumprodukte

Reaktion auf Brand: Material klassifiziert: Klasse A1

Freisetzen von Cadmium:  NPD

Radioaktive Strahlung:   NPD

Haltbarkeit:  Oberfläche pulverbeschichtet entsprechend  
  Qualitätsklasse 3

Konstruktive Merkmale:
Tragfähigkeit:   Entwurf entsprechend EN 1990 (Eurocode 1) und EN 
  1999 (Eurocode 9): Referenz: Auftragsnummer  
  entsprechend dem Aufkleber auf der Rückseite der 
  Montageanleitung

Verformung im Brechbarkeits-Grenzzustand:  NPD
Ermüdungsstärke:  NPD
Brandwiderstand:   Klasse A1
Fertigung:  entsprechend Teilespezifikation; Referenz Auftrag 
  angegeben auf dem Aufkleber auf der Rückseite der 
  Montageanleitung und EN 1090-3, EXC1

Verano BV
Bedrijfsweg 8

5683 CP  Best, Niederlande

Zertifikatnummer: 
1231-CPR-1090-1-2400-A-293

Registrierungsnummer TüV Nederland QA B.V.: 1231


