ThyssenKrupp Plastics Nederland

Polycarbonaat (PC)
Polycarbonaat is een heel taai en uiterst slagvast kunststofmateriaal, dat o.a. voor slagvaste en kogelvrije veiligheidsbeglazingen wordt gebruikt. De polycarbonaat platen bij
thyssenkrupp Plastics hebben een 10-jarige materiaalgarantie.
Deze platen zijn moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102 B1.
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Klikpaneel uit PC

• Het paneel met de betrouwbare tand-groef sluiting
• Van slagvast, uitstekend weersbestendig polycarbonaat
• Geschikt voor Dak en Wand
• Met 10 jaar materiaalgarantie

ThyssenKrupp Stokvis Plastics
OW klikpaneel uit PC

Het paneel met de betrouwbare Tand-Groef sluiting
Ideaal voor Toepassingen zoals:

Voordelen:

• Dakbeglazingen vanaf 3°
• Dakrenovatie
• Serres
• Zwembaden
• Scheidingswanden
• Voordaken

• regendicht
• hagelbestendig
• UV-bestendig
• gebruiksvriendelijk
• temperatuurbestendig
• splintert niet
• breukvast

Materiaal
Het OW klikpaneel uit polycarbonaat is de beste keuze als U
veilig, snel en goedkoop een lichtstraat of een zicht- en windscherm wil monteren. Of eenvoudigweg een overkapping
wil maken. Dit alles zonder verbindingsprofielen!
De OW klikpanelen worden op dwarslatten gemonteerd en
zijn daarom uitstekend geschikt voor de renovatie van bestaande golfplatendaken. Hierbij kan de bestaande onderconstructie doorgaans behouden blijven.
De OW klikpanelen zijn UV-bestendig, uiterst slagvast en
warme-isolerend. Ze kunnen zowel voor dak- als gevelbeglazing worden gebruikt.
De panelen zijn temperatuurbestendig van -40° tot 115°.
Voor de montage vindt U in ons leveringsprogramma geschikte alu-profielen voor de meest uiteenlopende toepassingen.

De onderconstructie moet voldoen aan de plaatselijke
voorschriften voor wind en sneeuwlast. Om warmteophoping te vermijden moet de bovenzijde van de
onderconstructie (balken) voorzien zijn van reflekterende
tape (bvb Alwo-Alutape) of moet deze wit worden geverfd.
De panelen zetten uit bij warmte en krimpen bij koude. Bij
de montage moet hierbij rekening worden gehouden. De
boorgaten moeten met een minimum-diameter van 5 mm
worden voorgeboord. In bepaalde weersomstandigheden
kan er condensatie in de kanalen ontstaan. Dit heeft echter
geen enkele invloed op het materiaal en zijn toepassing. Bij
een te geringe dakhelling kan er regenwater in de kanalen
komen. Vervuild regenwater kan algen- en mosvorming
veroorzaken. Indien er toch noodzakelijke afdichtingen
moeten gebeuren, gebruik dan alleen dichtingsmaterialen
(silicones, kleefbanden,...) die geschikt zijn voor PC.
Zo vermijdt U beschadigingen (scheurvorming) aan de
panelen.

Gereedschap
Voorwaarden
OW klikpanelen kunnen op alle houten onderconstructies
met een dakhelling van minimum 3° (= 5,3%) worden
gemonteerd. De panelen moeten in waterlooprichting
worden geplaatst.

Voor het verzagen van de panelen adviseren wij een
decoupeerzaag met een speciaal kunststofzaagblad en
voor de alu-profielen een metaalzaagblad. Bovendien heeft
U geschikt gereedschap nodig zoals bvb. een schroevendraaier voor de nodige schroeven, een meter, een
metaalvijl, een loopplank, een ladder of stelling en voor de
gevelwerken, een boormachine en boortjes.

ThyssenKrupp Stokvis Plastics
Schuif nu het eerste paneel (met de afgezaagde zijlip) in het

Voorbereiding

Alu-Profiel (Foto 3) en plaats het loodrecht t.o.v. de
wateraflooprichting.

Voor de dwarsondersteuningen moet het kanthout minstens
60x40 mm zijn. De tussenafstanden zijn afhankelijk van de
dakhelling en van de regionale voorschriften. De afstanden
bij een sneeuwlast van 75 kg/m2 zijn maximaal:
vanaf
3° dakhelling (5,3 %) 80 cm
vanaf 10° dakhelling (17,6 %) 90 cm
vanaf 15° dakhelling (26,4 %) 100 cm
80-100 cm

Foto 3
U-profiel
met zijlip

Ttussena

fstanden

Latten min. 60 x 40 mm

Als de onderconstructie klaar is, meet U eerst de
wateraflooprichting van de nok tot de goot. Aan de gootkant
moet U rekening houden met een oversteek van ca. 5 cm
voor afdruipend regenwater. De panelen worden met een
decoupeerzaag op de gepaste lengte ingekort. Verwijder
hierbij onmiddelijk eventuele smeltbramen of zaagsel (bij
voorkeur met een tapijtmes of met een stofzuiger). Sluit de
bovenste kamers af met AntiDUST-tape. Dit is belangrijk! De
isolerende lucht in de kanalen bevat immers vochtigheid, die
bij temperatuurschommelingen condenseert en dan met stof
een vuile aanslag vormt. Door het afsluiten van de kanalen
wordt dit bijna volledig verhindert. Maak het eerste paneel
gereed. Dit gebeurt door de insteeklip met een
decoupeerzaag (met kunststofzaagblad) af te zagen (Foto 1).
Kort de beide Alu U-Profielen met zijlip (voor de linker- en
rechterkant) in op de lengte van het paneel. Onderaan dient
U het Alu U-Profiel in verstek te zagen om een goede
aansluiting te krijgen met het onderste afsluitprofiel (zie later
,,Gootaansluiting”). Vijl de snijkanten glad en boor met een
5 mm metaalboor gaten in de zijlip om de 30 cm om zo
het profiel vast te schroeven..

Ga hierbij zorgvuldig te werk: correcties achteraf zijn immers
enkel nog mogelijk door alle reeds geplaatste panelen te
demonteren. Voor alle zekerheid kan U het paneel
voorzichtig met klemschroeven vastmaken. Omwille van de
materiaaluitzetting moeten de bevestigingsgaten worden
voorgeboord met een diameter van 5 mm. Het paneel wordt
in het bevestingsgootje met een schroef op iedere dwarsbalk
bevestigd (Foto 4). Gebruik hiervoor ons geschikt
bevestigingstoebehoren SB 160!

Foto 4
Nu kan U het volgende paneel monteren. Hierbij moet de
zijlip in het gootje van het reeds gemonteerde paneel
vastgeklikt worden.

Foto 1

Bij het eerste paneel moet de zijlip worden afgezaagd.

De verdere montage gebeurt zoals bij het eerste paneel. Bij
ieder paneel dient U de positie met een winkelhaak te
controleren.

Montage
Bevestig eerst het op maat gezaagde (wateraflooprichting)
Aluminium U-Profiel A met de zijlip loodrecht op de zijbalken. Gebruik hiervoor de gebruikelijke afstandhouders B voor een optimale uitsprong met een ideale druipkant (Foto 2).

Foto 2

A

B

Voor U begint met de montage van het laatste paneel, meet
U op ten minste 3 plaatsen de benodigde eindbreedte. Hou
hierbij rekening met de overlapping en de inlassing in het
Alu-profiel. Zaag het laatste profiel op de gepaste breedte en
klik het in het voorlaatste paneel vast. Daarna schroeft U het
Alu-profiel aan de zijkant vast.

Muuraansluiting

Gootaansluiting

ThyssenKrupp Stokvis
Plastics
Voor de gootaansluiting kort U het Alu-profiel met zijlip in
volgens de breedte van uw dak. Links en rechts zaagt U het
profiel in verstek om een goede aansluiting met de
zijprofielen te hebben (zie ,,Voorbereiding”). Om de 10 cm
boort U onderaan gaten (diameter 5 mm) om eventueel
condenswater te laten uitlopen.Steek het profiel vanaf de
zijkant op het paneel. Ga hierbij voorzichtig te werk en
vermijd dat het profiel schuin op de panelen komt te zitten.

Boorgaten voor de waterfloop
U-Profiel P16 met zijlip

Technische Gegevens
Leverbare lengtes:

2000, 2500, 3000, 3500
4000, 5000, 6000 mm

Uitzettingscoëfficient:

0,065 mm/m °C

U-Waarde:

2,7 W/m2 (K-Waarde)

Lichtdoorlaatbaarheid:

ca. 80 % (Kleurloos)
ca. 45 % (opaal)

Brandklasse (in aanvraag):

DIN 4102 B1

Dek- en paneelbreedte: 200 / 220 mm
Dikte / Kleuren:

16 mm / kleurloos (opaal op aanvraag)

Gewicht:

2,5 kg/m
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Toegestane overspanning voor OW-lichtplaten uit PC (volgens DIN 1055, blad 4, paragraaf 4)
gevelbekleding (gebouwhoogtes van 0-8m): 1,5m

Toebehoren

Voor plaatafsluitingen
rechts, links
boven, onder
en...

U-Profiel P16

H-Profiel P16

met bovenlip

SB 160 voor ca. 4 m
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ALWO Alutape

Voor de afdichting
van uw dak aan de
muur

Muuraansluitprofiel

10 verzinkte schroeven
4,5 x 50 mm
10 afstandhouders
5,2 x 10 x 6 mm

Aluminiumkleefband om
warmteophoping
op de bovenzijde
van de dakkepers
te voorkomen

Voor montage
op het dak,
aan uitsprongen,
boven,
a/d zijkant en ...

U-Profiel P16 met zijlip

Voor hoekverbindingen
bij verticale
toepassingen of
aansluitingen van
dak naar gevel

Hoek-Profiel P16

Voor montage
aan uitsprongen,
boven,
a/d zijkant en...

U-Profiel P16

Voor tussen-verbindingen
bij verticale
toepassingen

40 verzinkte schroeven
3 x 40 mm
40 speciale grijze
onderlegringen

Kleefband
voor het afsluiten
van de kanalen

AntiDUSTape
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