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OWOLUX®
PVCkanaalplaten
Montagehandleiding

Montage van OWOLUX®-PVC-kanaalplaten 980
VERWERKING
Stockage
– De OWOLUX PVC-kanaalplaten 980 altijd op een effen ondergrond leggen, zoals
bijvoorbeeld op een palet. Gestapelde paletten moeten altijd tegen UV-zonnestralen
beschermd worden. (Afb. 1)
– Steeds koel, droog en met de nodige ventilatie stockeren.
– Tegen weersinvloeden zoals regen en wind beschermen door afdekking met een
geschikt zeil.

Afb. 1

Verzagen
– De OWOLUX PVC-kanaalplaten 980 kunnen met een handcirkelzaag met een onscherp
HM zaagblad verzaagd worden.
– Beveilig de platen tegen „slingeren”
– Zaagsel dat aan de zijkanten vastkleeft laat zich met een borstel verwijderen (Afb. 3)
– Het zaagsel in de kanalen wordt met druklucht of door middel van een stofzuiger eruit
geblazen (Afb. 4)

Afb. 2

Boren
– Voor de bevestiging als gevelbekleding mag er in de OWOLUX PVC-kanaalplaten 980
geboord worden om problemen mit winddruk te vermijden. Gebruik hiervoor een kegelof steenboor.
– Met een kleiner toerental en minstens op 50 mm van het plaateinde boren (Afb. 5).
Bij koud weer moet men extra voorzichtig te werk gaan.

Afb. 3

Transport- en verpakking
– De OWOLUX PVC-kanaalplaten 980 zijn aan beide zijden met PE-folie afgeschermd en
aan de uiteinden met kleefband afgeplakt, dit om het indringen van vuil en vocht voor
de montage van de platen te vermijden.
– Verwijder in eerste instantie slechts het deel van de beschermfolie dat nodig is om de
platen te kunnen bevestigen. Het volledig verwijderen van de folie (Afb. 6) moet steeds
de allerlaatste handeling zijn.

Afb. 4

Reinigen
– Voor het reinigen van de OWOLUX PVC-kanaalplaten 980 moet er een antistatische
kunststofreiniger of lauwwarm water met een paar druppels spoelmiddel gebruikt worden.
– Gelieve geen oplosmiddel te gebruiken!

MONTAGE
– Probleemloos in te bouwen, aangezien beide zijden als buitenkant kunnen worden
gebruikt.
– De OWOLUX PVC- kanaalplaten 980 worden uit een hoogwaardige
UV-bestendige grondstof vervaardigt.
– Bij de plaatsing van de OWOLUX PVC- kanaalplaten 980 mogen de kanalen enkel in
verticale richting worden gebruikt.
– Gebruik de normale in de handel verkrijgbare H-, U- en E-aluminium
profielen voor 16 mm platen (Afb. 7). Ook het ALWO- Variosysteem kan
hiervoor worden gebruikt.

Afb. 5

Afb. 6

Warmteophoping
– Zonnestralen warmen donkere objecten op. Indien deze materialen in contact staan
met beglazing kan er een warmteophoping ontstaan die tot gevaarlijke materiaalspanningen kan aanleiding geven.
Gelieve er daarom op te letten dat alle oppervlakten van de bouwonderdelen van een
wit (dispersieverf) of reflecterend (Alu-folie) oppervlak voorzien zijn.
Ook de natuurlijke lichte houtconstructies moeten zo voorbereid worden dat de Alufolie de PVC-kanaalplaten 980 tegen de schadelijke dampen van het hout beschermt.
De profielen van de kanaalplaten moeten eveneens licht van kleur zijn. Gevaarlijk zijn
de stoffen die na verloop van tijd verdonkeren zoals bijvoorbeeld koper.
– De OWOLUX PVC-kanaalplaten 980 mogen na de plaatsing niet blootgesteld zijn aan
temperaturen van boven de 60°C. Voldoende ventilatie van de constructie is aan te
bevelen.

Afb. 7

Montage profiel
– Als de platen verkort worden in de breedte dan moet men op 3 mm van de rand van
het kanaal zagen om de bevestiging van het profiel niet in het gedrang te laten komen.
(Afb. 9).

Afb. 8

Bevestiging
– De OWOLUX PVC-kanaalplaten 980 moeten voor de bevestiging met de daarvoor
bestemde ALWO-profielen gemonteerd worden. De profielen moeten de mogelijkheid
geven aan de kanaalplaten 980 voor een thermische uitzetting. Voorzie daarvoor altijd
3 mm/per meter in de lengte en de breedte van de plaat (Afb. 10). Voor de ALWOprofielen geldt de volgende rastermaat (Afb. 11).
Rastermaat = plaatbreedte + 25 mm of
Plaatbreedte = rastermaat ./. 25 mm
– Om problemen mit winddruk te vermijden, moet u soms gebruik maken van ALWOPID-schroeven V2A met 2 mm sluitring en EPDM-dichting.
Boorgaten steeds 3 mm groter dan de diameter van de schroefdraad.

Afb. 9
ca. 3 mm

Afsluiten boven- en onderkant
– Voor het afsluiten van bovenste en onderste rand van de kanaalplaten geldt een
eenvoudige, maar zeer belangrijke regel:
Aan de bovenkant zo goed als mogelijk (bijv. dmv een Alu-afsluitprofiel 16 + het
afsluiten van de hoeken met Alu-kleefband) en aan onderkant zo dicht als nodig
(enkel een Alu-afsluitprofiel). Het afsluiten aan de buitenkant wordt wel aan geraden.
(Afb. 12)

Afb. 10

rastermaat

TECHNISCHE GEGEVENS:
Spec. gewicht
Temperatuursbestendigheid (Oppervlaktetemperatuur)
Plaatbreedte
Plaatdikte
Kanaalbreedte
Gewicht
Kanaaldikte
Lichttransmissie (transparant)
K-waarde
Brandklasse

Afb. 11

1,4
–20° – +60° C
980 mm
16 mm
32 mm
3,1 kg/qm
ca. 1 mm
ca. 60 %
2,65
DIN 4102:B1

specifieke siliconen
(bijv. OWOSIL-N)

Afb. 12

Levering en advies door:

www.thyssenkrupp-plastics.nl

Deze publicatie is gebaseerd op onze huidige beste kennis en maakt geen aanspraak op volledigheid.
Probeert U zelf of ons product geschikt is voor uw toepassingen. Omdat wij geen controle hebben
op de verwerking, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die ontstaat bij deze
verwerking.
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