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Montagevoorschtrift
Felsdak 32-475

Het Felsdak is snel en eenvoudig te monteren. Voor een optimaal resultaat adviseren wij u 

onderstaande handleiding te volgen: 

• De felsplaten worden voor u op lengtemaat geleverd. Moet u de platen iets bijsnijden gebruik 
daarvoor dan een knabbelschaar of een fijne metaalzaag. Gebruik nooit een slijptol, aangezien 
de gloeiende deeltjes de coating kunnen beschadigen.

• Probeer platen voor een dakvlak, indien mogelijk, altijd uit één stuk te bestellen. Indien 2 platen 

elkaar moeten overlappen, dient u een minimale overlap van 250 mm aan te houden.

• De minimale dakhelling moet 8 graden zijn. Dat wil zeggen dat het dak minimaal 8 cm per meter 

moet aflopen.

• Voordat de felsdakprofielplaten gelegd worden, dienen over de langsrichting van het dak 
tengellatten te worden gemonteerd. Op deze tengellatten worden vervolgens de panlatten met 
breedte ongeveer 100mm bevestigd. De afstand tussen de panlatten is hart op hart 300 mm.

• Wij adviseren om de resonantieband in het midden, aan de onderzijde van de 
felsdakprofielplaten aan te brengen om hinderlijke geluiden te voorkomen. De resonantieband 
wordt van boven naar beneden vanaf de 2e plank van onder tot de 2e plank van boven 
aangebracht.

• Monteer het felsdak startprofiel aan de onderzijde van het dak.
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• De felsdak platen worden altijd gemonteerd van rechts naar links. Haak de eerste plaat aan het 
startprofiel, loodrecht op de dakgoot.

• Zet de eerste plaat vast met een schroef. Plaats de schroef altijd in het midden van het sleufgat.

• Als de eerste plaat recht op het dak bevestigd is, begint u met het plaatsen van de volgende 
platen. Positioneer de platen aan de voet van de helling met behulp van een houten of rubber 
hamer.

• Leg de platen over elkaar en druk op de plaat tot deze volledig in het vorige plaat grijpt. Zet de 
plaat vast met schroeven. Werk op deze manier verder tot alle platen zijn gemonteerd.

• Zetstukken worden geleverd op lengtes van maximaal 3000mm. Deze worden gemonteerd met 
zelfborende schroeven om de ca. 500mm.

 Nokkstukken: wij adviseren gezette nokstukken toe te passen in combinatie met 
ventilerende ondernokken (verkrijgbaar in standard lengte van 460mm)

 De afwerking van dak naar wand gebeurt middels een windveer, deze worden bij voorkeur 
na montage ingemeten en nabesteld. De voorkeur gaat er naar uit om deze ook in de 
onderliggende constructie te schroeven.

• Na montage de platen goed schoonborstelen met een zachte borstel of schoonspuiten met 
water. Dit om boorresten goed te verwijderen.




