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Overzicht van de onderdelen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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13.
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15.
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17.
18.
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21.
22.
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Goot
Muurprofiel
Liggerprofiel
Klikprofiel ligger
Kunststof lijst ligger
Afdeklijst
Opzetstuk goot, standaard
Opzetstuk goot, rustica
Staander
Staander, klik voor
Staander, klik achter
Zijplaat goot, links
Zijplaat goot, rustica links
Bevestigingsbeugel ligger, rechts
Bevestigingsbeugel ligger, links
Zijplaat muurprofiel
Zijplaat goot, rechts
Zijplaat goot, rechts rustica
Afdekplaatje ligger
Klembeugel, buis Ø 50 mm

Boormal goot en staander
Montagevoet vlak
Montagevoet V91
Klikafdekking
Eindlijst
Inbusstelschroef M8x16 DIN 914
Schroef 4,8x25 DIN 7981
Afvoerbuis Ø 50 mm
Tule
Moer voor tule
Schroef 4,2x45 DN 7981
Schroef 4,2x45 DIN 7982
Afdekrubber muurprofiel
Co-extrusie
Fundatieblok
Glasplaat
Polycarbonaatplaat
Schroef 4,2x25 DIN 7981
Set voor verzwaring goot (2 st. 10x5)
Verzwaring goot (100x10)

max. 7000 mm

B

H1

H1

H2 max. 2500 mm
B
max. 4000 mm

D

Hellingshoek

Drukfouten, fouten en technische wijzigingen voorbehouden.
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Benodigd gereedschap
•
•
•
•
•
•

boormachine
metaalboor
steenboor
kruiskopschroevendraaier
inbussleutelset
rolmaat

•
•
•
•
•
•

waterpas
potlood
kniptang
platte schroevendraaier
siliconen kit
rubberen hamer

Belangrijk vóór het monteren
Algemene waarschuwing
Als u het Verano® product zelf monteert, is dat voor uw eigen risico. Gebruik deze instructie slechts als een hulpmiddel
en alleen bij montage van dit specifieke Verano® product. Mocht u er zelf niet uitkomen, dan kunt u altijd kiezen voor
professionele montage. Het montageteam van uw Verano® dealer staat graag voor u klaar.
Pas op voor beschadigingen
Gebruik geen mes of ander scherp voorwerp bij het openen van de verpakking. De inhoud zou beschadigd kunnen raken.
Leg de inhoud op een zachte ondergrond.
Pas op wanneer u gaat boren. Vallend boorgruis kan beschadigingen veroorzaken.
Controleer of de gevel vlak is.

Drukfouten, fouten en technische wijzigingen voorbehouden.
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1.

Montage van het muurprofiel

1

2

m

ca. 20 c
9 Ø 8 mm

0 cm

ca. 5

•
•
•
•

Gaten boren in het muurprofiel (2), 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 (2) vastschroeven (schroeven en pluggen worden niet meegeleverd).

proﬁel

er en

n

2

2

16

38

15

14

14

Bovenzijde afkitten
• Bovenzijde- afkitten
• Bevestigingsbeugels
ligger inschuiven. ligger inschuiven.
- Bevestigingsbeugels
Let op!
Let op:
Per ligger 1 beugel: Voor het linker liggerprofiel een linker beugel (15) gebruiken. De overige balken rechterbeugels (14).
•

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

Drukfouten, fouten en technische wijzigingen voorbehouden.
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15
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Gaten boren in het
muurproﬁel (1), Ø 5 mm.
- Bovenzijde
afkitten
TERRASOVERKAPPING
V910
- GARDA
2.

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
Prepareren
van de goot
worden
niet meegeleverd).

3

21

- 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).

1

1
1

1

29
30

2. Goot

Boren van de gaten voor de staanders
•
		
•
•

- Daarna het gat voor de afvoer boren Ø 50 mm.
Boren van de gaten voor de staanders
Daarvoor
is een
boormal
meegeleverd
(21).
Voor de buitenste staanders de mal met de gootuiteinden gelijkhouden.
Daarvoor
is een
boormal
meegeleverd
(21).
- Nu afvoertule (29) plaatsen, eventueel vooraf voorzien van afdichtkit.
- Voor de buitenste
staanders
de mal met de
Vervolgens
5 gaten boren
Ø 4,0 mm.
Vastschroeven met moer voor tule (30).
gootuiteinden
gelijkhouden.
Daarna het gat voor de afvoer boren Ø 50 mm.
- Vervolgens 5 gaten boren Ø 4,0 mm.
Nu afvoertule (29) plaatsen, vooraf voorzien van afdichtkit. Vastschroeven met moer voor tule (30).
1

4

13

1
40

15

12

KIT

38

15
14

Bevestigingsbeugels ligger inschuiven

1x rechter beugel (R). Overige beugels zijn linker beugels (L).
Nu kunnen de zijplaten (12) of (13) worden bevestigd.
Vastschroeven
schroevenin(38).
Nadien afkitten.
Aanbrengen
van demet
verzwaring
de goot

39

3

Om doorbuiging van de goot te voorkomen dient u de goot te verzwaren.
• Draai de goot ondersteboven.
• Schuif de verzwaring (40) in de goot.
• Schuif vervolgens aan beide zijden de verzwaringstaafjes (39) erbij.

Drukfouten, fouten en technische wijzigingen voorbehouden.
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Boren van de gaten voor de staanders
TERRASOVERKAPPING
Daarvoor is een boormal meegeleverd (21).
- Voor de buitenste staanders de mal met de
gootuiteinden gelijkhouden.
- Vervolgens 5 gaten boren Ø 4,0 mm.

1
1

Daarna het gat voor de afvoer boren Ø 50 mm
V910 -- GARDA
29

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

2. Goot

5

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

Boren van de gaten voor de staanders

Daarvoor is een boormal meegeleverd (21).
- Voor de buitenste staanders de mal met de
gootuiteinden
gelijkhouden.
1
- Vervolgens 5 gaten boren Ø 4,0 mm.

1

15

15

KIT

1

13

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

13

12

KIT

15

1238

15
14

38

14ligger inschuiven
Bevestigingsbeugels

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

Bevestigingsbeugels
ligger inschuiven
Bevestigingsbeugels
ligger

1x rechter beugel (R). Overige beugels zijn linker beugels (L).

• Bevestigingsbeugels ligger inschuiven. 1x rechter beugel (14). Overige beugels zijn linker beugels (15).
Nu kunnen de zijplaten (12) of (13) worden bevestigd.
• Kit aanbrengen op zijkanten van de goot (1).
met schroeven
(38). Nadien
• Vastschroeven
Nu kunnen de zijplaten
(12) of (13) worden
bevestigd.afkitten.
Vastschroeven met schroeven (38).
• Nadien zijplaten aan binnenzijde afkitten.

Drukfouten, fouten en technische wijzigingen voorbehouden.
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3.

Fundatie

3. Fundatie

6

Fundatieblokken plaatsen

Dit moet nauwkeurig gebeuren. De afstand tuss
de fundatieblokken (35) en de muur is maat D m
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
de veranda wordt geplaatst).

D minus 191 mm

10 cm
100 mm

35

240

35

220
35

4. Monteren van de staanders

Fundatieblokken plaatsen

DitDe
moet
nauwkeurig
afstand
tussen
staanders
zijn gebeuren.
standaardDe
250
cm lang
en de fundatieblokken (35) en de muur is maat D minus 191 mm.
Deze
maatdoor
D heeft
u genoteerd
op uw opdrachtformulier.
Geadviseerd wordt om de fundatieblokken ca. 10 cm (100 mm)
dienen
u op
maat te worden
gemaakt.
beneden
hetvan
terrasniveau
te(9)
plaatsen.
De maat
staanders
is 10 cm lager dan
Voetplaten monteren
de maatbijstorten.
H2. Deze maat
H
genoteerdwaarop
op
(Eventueel
Dit ligt
aan deugrondsoort
de veranda wordt geplaatst.)
2 heeft

Voetplaat (23) met behulp van
uw opdrachtformulier. Deze 10 cm is de maat
(31) vastschroeven
aan de
9
Letvan
op!het
Voordat
de aan
fundatieblokken
definitief
plaatst, dient u eerst de staanders, de goot en schroeven
de buitenliggers
te
terrasutot
de bovenkant
van het
staander
(9).
			fundatieblok.
monteren. Dan pas weet u de exacte positie van de fundatieblokken.
10

11

1

9
9

31

23

23

De afdekplaten op maat maken

Drukfouten, fouten en technische wijzigingen voorbehouden.
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100 mm
240
35
10 cm
100 mm

35

240

35

220

35

35

4.4. Monteren
Montage van de
staanders
van
de staanders
Monteren
van de
staanders
De staanders zijn standaard 250 cm lang en

7 standaard 250 cm lang en
taanders zijn
dienen door u op maat te worden gemaakt.
en door u op
gemaakt.
Demaat
maat te
vanworden
staanders
(9) is 10 cm lager dan
maat van staanders
(9)
is
10
cm
lager
dan
de maat H
.
Deze
maat
H
u genoteerd op
2
2 heeft
opdrachtformulier.
Deze 10op
cm is de maat
maat H2. Dezeuw
maat
H
2 heeft u genoteerd
van het terras
tot cm
aanisdede
bovenkant
opdrachtformulier.
Deze 10
maat van het
fundatieblok.
het terras tot
aan de bovenkant van het
datieblok.
10

Voetplaten monteren

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

9

10
11

1

11

1

9
9

9
31

31

23

9

23

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
fdekplaten op
maat maken
gezaagd.
Het
is dit als laatste te doen. 35
dat de staander (9) ca. 10beste
cm beneden
(Zie pagina 8).

35

23

23
35

Staanders monteren op fundatieblokken (35)
errasniveau geplaatst wordt, worden de
35
De fundatieblokken
hebben ingegoten draadeinden met elk
kplaten (10) en (11) ca. 10 cm korter
2 moeren, daardoor kunnen de staanders in hoogte versteld worden.
aagd. Het beste is dit als laatste te doen.
pagina 8).De staanders (9) zijn standaard 2500 mm (2,5 m) langStaanders
op fundatieblokken
(35) De maat van staanders
en dienen monteren
door u op maat
te worden gemaakt.
4
De
fundatieblokken
hebben
ingegoten
draadeinden
metmm
elk is de
is 100 mm lager dan de maat H2. Maat H2 is de maat die u heeft genoteerd op uw opdrachtformulier. Deze 100
2 moeren, daardoor kunnen de staanders in hoogte versteld worden.
maat van het terras tot aan de bovenkant van het opzetstuk (23) welke op het fundatieblok (34) gemonteerd wordt.

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 16).
Staanders monteren op fundatieblokken
De fundatieblokken (35) hebben ingegoten draadeinden met elk 2 moeren, daardoor kunnen de opzetstukken (23), met
daarop de staanders (9), in hoogte versteld worden.
Voetplaten monteren
Voetplaat (23) met behulp van schroeven (31) vastschroeven aan de staander (9).

Drukfouten, fouten en technische wijzigingen voorbehouden.
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5.

Montage van de goot

5. De goot monteren

8

goot monteren
31

13

12

1

13

12

1

1

1

op de staanders De goot monteren op de staanders
2
ten zijn met behulp van
De 4 geboorde gaten zijn met behulp van
sitioneerd en passen
roefgaten van de de boormal gepositioneerd en passen

2

precies op de schroefgaten van de1
staanders (9).
om voor het vastschroeven
te plaatsen. Daarvoor
Het is raadzaam om voor het vastschroeven
mmen (20) nodig. Deze
de afvoerpijp (28) te plaatsen. Daarvoor
op de achterkant van de
zijn per pijp 2 klemmen (20) nodig. Deze
chroefd. Daarvoor Ø 3 mm
klemmen worden op de achterkant van de
t midden van de staander.
staander vastgeschroefd. Daarvoor
Ø 3 mm
28
20
gaten boren in het
9 midden van de staander.

1

9

28

20

goot monteren op de staanders
gersDeDeplaatsen
4 geboorde gaten zijn met behulp van de boormal gepositioneerd en passen precies op de schroefgaten van de
2

16

staanders (9).
5
2
Het is raadzaam om vóór 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
16
van de staander.

6. Liggers plaatsen
3

17

2

3

2

15

27 kunnen niet meer functioneren, moet de
Let op! Indien de overkapping tussen 2 muren is geplaatst, en de overlopen
3
			
waterafvoer aangepast
worden met een extra afvoer. Op deze wijze kan het overstromen van water voorkomen
1
			
worden.
16

3

12

17

3
9
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6.

Montage van de liggers

6. Liggers plaatsen
9

2
16
5

2

16

3

17

3

15

27

3

1
12

5

9

1

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

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

27

3
14

5

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 12).
Snij het rubber in zoals aangegeven in afbeelding 9b.

9b

Drukfouten, fouten en technische wijzigingen voorbehouden.
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10
2

5

26
14

15
26

2 mm

Vastzetten
vooraanzicht
Hiervoor
zijn de liggerbevestigingsbeugels (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.

zijaanzicht
1
2

3
Y
X
2 mm
3

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

1

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

Hiervoor zijn de liggerbevestigingsbeugels (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.
26

Na het monteren van de buitenliggers de constructie overhoeks meten. De maten X en Y dienen identiek te zijn.
24

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).

6
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15

24

14

24
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11

26

24
2

5

15

24

14

24

3
1

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.

Drukfouten, fouten en technische wijzigingen voorbehouden.
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7.

Bevestiging van de glasplaten of polyplaten

12

6

24
34

5

6

36 of 37

34

36

34

3

3

25

4

3

37

36

UV-laag

4
4

Polycarbonaat
Glas
Let op!
Plaats de glasplaat met de
geslepen zijde richting de goot!

5

1

Plaatsen van glas- en polyplaten
Van belang is dat de glas- of polyplaat, in het midden wordt gelegd. Links en rechts dient u de ruimte evenredig te
verdelen. Lees voor montage eerst de informatie over ‘Het verwerken van polycarbonaatplaat’ op pagina 17.
Volgorde dakplaten
Te beginnen bij linker vak (of rechter vak). Eerste dakplaat leggen en vervolgens de afdeklijsten monteren.

13

6
26
34
5
3

4
Afdeklijsten plaatsen
•
•
		
•

Afdeklijst (6) voorzien van rubberen afdichtingstrips (34).
Het aanbrengen/vastzetten van de afdeklijst (6) wordt gedaan door deze simpelweg over het kunststofprofiel (5) te
drukken. Gebruik daarbij een rubberen hamer om beschadigingen te voorkomen.
Monteer het klikprofiel (4) aan de onderzijde van de liggers.

Drukfouten, fouten en technische wijzigingen voorbehouden.

14

17 7194-3116-01490141(225)

MONTAGEHANDLEIDING
TERRASOVERKAPPING V910 - GARDA
8.

Plaatsen afdekplaatjes en afdekrubber

14

6
25

19
20

34

6
25
34
34

hoog - polycarbonaat

34
5
3

laag - glas
19

5

Het sluitplaatje (19) heeft 2 standen:
- laagstand is voor glas
- hoogstand is voor polyplaat.
Afdekplaatje ligger monteren
Hoog Het sluitplaatje (19) heeft 2 standen:
Monteer het afdekplaatje (19) op de kopLaag
van de- ligger.
Plaats
een schroef
laagstand
is voor
glas aan de voorzijde en aan de bovenzijde.
4
hoogstand
is voor polyplaat.
Het afdekplaatje heeft 2 standen: laagstand is -voor
glas, hoogstand
is voor polyplaat.
3

15

Hoog

19

Laag

4

33

33

2
33

2
33

zijaanzicht

Afdekrubber voor muurprofiel aanbrengen
Het is raadzaam om direct na het plaatsen van elke glas- of polyplaat en afdeklijst (6) het afdekrubber voor het
muurprofiel (33) aan te brengen door deze stevig in de groef van het muurprofiel (2) te drukken.
Dit kan ook nadat het dak klaar is (zie pagina 16).
Let op! Ga NIET op de glas- of polyplaten staan, maar op de liggers.

Drukfouten, fouten en technische wijzigingen voorbehouden.
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erking

8.

kken

Afwerking

8. Afwerking

en (11)
rs plaatsen.16

Afdekplaten voor de staanders inklikken
• Afdekplaten (10) en (11) voor de staanders op maat
		 maken en vervolgens op de staanders klikken.

Afdekplaten voor
de staanders inklikken
- Afdekplaten (10) en (11)
voor de staanders plaatsen.
(Inklikken).
9

11
10

9

33

2

11

t opzetstuk voor de goot plaatsen
12) of rustica
17(13).

10
33

2

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

12

KLIKKEN

1

KLIKKEN

1

13

1

Afdekrubber in het muurproﬁel plaatsen

Afdekrubber
in het muurproﬁel
In geval
u vergeten bent het rubberen
muurproﬁel
(33) teplaatsen
plaatsen (zie
1
In geval
u vergeten
bent het rubberen
pagina 7) dan kan dit alsnog. Wij
wijzen
u er nadrukkelijk
op datmuurproﬁel
u niet op (33)
de te plaatsen (zie
paginaGebruik
7) dan kan
dit
alsnog.
Wij
wijzen
u er nadrukkelijk
glasplaten
/
polyplaten
kunt
staan.
in
dat
geval
een
stevige
plank
die op dat u niet op de
Als laatste het opzetstuk voor de goot plaatsen. Standaard
(12) of rustica (13).
glasplaten / polyplaten kunt staan. Gebruik in dat geval een stevige plank die
over de liggers wordt gelegd. over de liggers wordt gelegd.

Afdekrubber voor het muurprofiel
De rubberenaanbrengen
ﬂap (33) in de groef
van het muurproﬁel
(2) drukken
en wel over(2) drukken en wel over
De rubberen
ﬂap (33) in de groef
van het muurproﬁel
de gehele
ook pagina
de gehele
breedte.
(Ziehet
ookmuurprofiel
pagina
7). breedte.
In geval u vergeten bent het
afdekrubber
voor
(25) te (Zie
plaatsen,
dan7).kan dit alsnog.
Aan
einde
de rubberen ﬂap op maat snijden.
Aan het einde de rubberen ﬂap
ophet
maat
snijden.

Wij 8wijzen u er nadrukkelijk op dat u NIET op de glas- of polyplaten kunt staan!
Gebruik in dat geval een stevige plank die over de liggers wordt gelegd.

• Het afdekrubber (25) in de groef van het muurprofiel (2) drukken en wel over de gehele breedte. (Zie ook pagina 15).
• Aan het einde de rubberen flap op maat snijden.

Drukfouten, fouten en technische wijzigingen voorbehouden.
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Het verwerken van polycarbonaatplaat
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 zonlicht en regenwater en dek af met
witte polytheenfolie. Opslag bij voorkeur binnen. Indien buiten dan onder een afdak.

npolycarbonaatplaat
polycarbonaatplaat

op een eﬀen ondergrond
p een eﬀen ondergrond

niet rechtstreeks
et rechtstreeks

n dek af met witte
dek af met witte

dan onder een afdak.
n onder een afdak.

erzaag met ﬁjn getand
zaag met ﬁjn getand

d en voorkom het slingeren
en voorkom het slingeren

t zagen en boren.
zagen en boren.

inigen. Daarna onmiddellijk
igen. Daarna onmiddellijk
n.

polycarbonaatplaten
olycarbonaatplaten

eerd tegen afschuiving door
rd tegen afschuiving door
le speling
dient dan aan de
speling Zagen
dient dan aan de

AntiDust tape (gesloten)
AntiDust tape (gesloten)

• Zagen met een handcirkelzaag of decoupeerzaag met fijn getand UV-laag
zaagblad.zit boven

n speling van circa 3 mm
UV-laag zit boven
		 Gebruik
peling van
circa 3een
mmstabiele en trilvrije ondergrond en voorkom het slingeren en klapperen van de plaat.

		 De beschermfolie niet verwijderen
ovoor het zagen en boren. Dit voorkomt krassen op het oppervlak.
7o - 10
o
o
• Daarna de kanalen met droge
perslucht reinigen.
7 - 10
• Daarna onmiddellijk met Antidust tape of transport tape dichten.

daarom valt condensvocht
aarom valt condensvocht
khelling Speling
tussen 7 o –installatie
10 o en
elling tussen 7 oen
– 10 o en

Door temperatuurschommelingen kunnen polycarbonaatplaten uitzetten of krimpen.

akt te worden
met gesloten
De plaat
aan de onderzijde geblokkeerd tegen afschuiving door een eindschotje
op het afdekprofiel.
AntiDust
tape
kt te worden
metwordt
gesloten
en afgeplakt
met
perforatie
AntiDust
(open) tape
De hele
speling
dient dus aan de bovenzijde te worden voorzien.
n afgeplakt met perforatie
(open)
De zijkant van de plaat dient minimaal een speling van circa 3 mm te hebben.

UV-laag
UV-laag

hermfolie weghalen
ermfolie weghalen

Condensproﬁel

plaat aan de onderzijde
Condensproﬁel
aat aan de onderzijde
ele breedte van de plaat.
e breedte
vanfouten
deenplaat.
Drukfouten,
technische wijzigingen voorbehouden.
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dek af met witte
olycarbonaatplaten

n onder een afdak.
rd tegen afschuiving door
speling dient dan aan de
zaag met ﬁjn getand
peling van circa 3 mm
en voorkom het slingeren

AntiDust tape (gesloten)
UV-laag zit boven
7o - 10o

agen en boren.
aarom valt condensvocht
ellingDaarna
tussenonmiddellijk
7 o – 10 o en
gen.

kt te worden met gesloten
AntiDust tape
n afgeplakt met perforatie
(open)
olycarbonaatplaten
UV-laag
ermfolie weghalen
rd tegen Afdichten
afschuiving
door
tegen
vocht en condens
AntiDust tape (gesloten)
speling dient
dan
aan
de
Polycarbonaat is gas- en dampdoorlatend daarom valt condensvocht niet helemaal te voorkomen. Een juiste dakhelling
tussen 7° – 10° en een doelmatige afdichting beperkt dit.

UV-laag zit boven

peling van
circa
3 mm
• De
platen
dienen aan Condensproﬁel
de bovenzijde afgeplakt te worden met gesloten AntiDust tape.
aat aan de onderzijde
• De onderkant dient te worden
afgeplakt met perforatie AntiDust tape.
7o - 10o
e breedte van de plaat.
• Mogelijk onder en boven een strookje beschermfolie weghalen (ca. 3 cm).
• Licht insnijden met stanleymes.

aarom valt condensvocht
nelling
de polycarbonaatplaat
tussen 7 o – 10 o en
V beschermfolie kan
hetgesloten
voor
ktmonteren.
te wordenAls
met
iger
en bovendien
veiliger.
afgeplakt
met perforatie

AntiDust tape
(open)
UV-laag

ermfolie weghalen

aar onvoldoende bestand
en op de randen waar
nk.

aat aan de onderzijde
ewater
breedte
van de plaat.
en zeepsop

Condensproﬁel

Condensproﬁel
Condensproﬁel

an net alkalische zeep in
tel.
de polycarbonaatplaat

Condensprofiel plaatsen

V beschermfolie kan
Na het aanbrengen van de AntiDust tape de plaat aan de onderzijde voorzien van een condensprofiel over de gehele
bruiken.
monteren. Als het voor
breedtemet
van de
atste
afnemen
eenplaat.
iger en
bovendien
veiliger.

aar onvoldoende bestand
en op de randen waar
nk.
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5o – 10o

daarom valt condensvocht
khelling tussen 5o – 10o en

Condensprofiel

de onderzijde
te worden
met gesloten
elaktvan
de plaat.

AntiDust tape
(gesloten)

en afgeplakt met perforatie

UV-laag

chermfolie weghalen

carbonaatplaat
ermfolie kan
n.
Als het voor
plaat aan de onderzijde
bovendien
hele breedte vanveiliger.
de plaat.

Condensprofi

Condensprofiel

Condensprofiel

Verwijderen beschermfolie van UV-laag

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

e randen waar

maar onvoldoende bestand
lleen op de randen waar
plank.

en zeepsop
kalische
uw water en zeep
zeepsopin

van net alkalische zeep in
rstel.

ebruiken.
s laatste afnemen met een

nemen met een

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 niet
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.
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19

17 7194-3116-01490141(225)

MONTAGEHANDLEIDING
TERRASOVERKAPPING V910 - GARDA

Registratienummer TüV Nederland QA B.V.: 1231
Verano BV
Bedrijfsweg 8
5683 CP Best, Nederland
Certificaatnummer:
1231-CPR-1090-1-2400-A-293

EN 1090-1:2009 + A1:2011
Aluminium onderdelen, toe te passen in terrasoverkapping conform opdracht:
zie sticker achterzijde montagehandleiding
Toleranties op geometrische gegevens:

EN 1090-3

Lasbaarheid:

N.A.

Breuktaaiheid:

niet voor aluminium producten

Reactie op brand:

materiaal geclassificeerd: klasse A1

Vrijkomen van Cadmium:

NPD

Radioactieve straling:

NPD

Duurzaamheid:

oppervlakte ge-poedercoat volgens kwaliteitsklasse 3

Constructieve kenmerken:
Draagvermogen:
		
		
Vervorming in bruikbaarheidsgrenstoestand:
Vermoeiingssterkte:
Brandweerstand:
Fabricage:
		
		

ontwerp volgens EN 1990 (Eurocode 1) en EN 1999
(Eurocode 9): referentie: ordernummer conform sticker,
achterzijde montagehandleiding
NPD
NPD
Klasse A1
volgens onderdelenspecificatie; referentie opdracht
vermeldt op sticker achterzijde montagehandleiding
en EN 1090-3, EXC1
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