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Detail staalstructuur met C-profiel

De eerste stap omvat de installatie van de Joris Ide omega-profielen. Deze vormen de basis van de vlakke
achterstructuur waartegen de panelen gemonteerd zullen worden en moeten dus met zorg geplaatst worden.
Eerst wordt het horizontale onderprofiel  1  bevestigd en vervolgens de verticale profielen 2 . De tussenafstand
tussen de verticale profielen is maximaal 1,50 m.

De primaire structuur is ontworpen volgens de regels van de kunst. Het stalen portaal is aan de onderzijde
voorzien van een C-profiel om het horizontale omegaprofiel aan te bevestigen. Het C-profiel wordt vooral
aangeraden om steun te geven aan het horizontale omegaprofiel wanneer de kolommen op een grote afstand
staan. 

Omegaprofielen

Primaire structuur : Staalstructuur
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Metselwerk uit snelbouwstenenMetselwerk uit (cellen)betonstenen

Staalstructuur (ook verkrijgbaar bij Joris Ide)

Hieronder wordt uitgelegd, hoe u de JI Slate 1000VB PIR of JI Sidings 1000VB PIR kan plaatsen. Dankzij de montage 

op omegaprofielen, kan JI Slate 1000VB PIR toegepast worden als afwerking van verschillende primaire structuren. 

Dit maakt dit product uiterst geschikt voor zowel nieuwbouwprojecten als renovaties! Hierop volgend wordt de 
montage tegen een staalstructuur getoond. Dankzij het gebruik van omegaprofielen, is de montagewijze bij alle 
structuren gelijk.

JI Slate / Sidings 1000VB PIR - Wandtoepassing
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Detail staalstructuur met C-profiel

De eerste stap omvat de installatie van de Joris Ide omega-profielen. Deze vormen de basis van de vlakke 
achterstructuur waartegen de panelen gemonteerd zullen worden en moeten dus met zorg geplaatst worden. 
Eerst wordt het horizontale onderprofiel  1  bevestigd en vervolgens de verticale profielen 2 . De tussenafstand 
tussen de verticale profielen is maximaal 1,50 m.

De primaire structuur is ontworpen volgens de regels van de kunst. Het stalen portaal is aan de onderzijde 
voorzien van een C-profiel om het horizontale omegaprofiel aan te bevestigen. Het C-profiel wordt vooral 
aangeraden om steun te geven aan het horizontale omegaprofiel wanneer de kolommen op een grote afstand 
staan. 

Omegaprofielen

Primaire structuur : Staalstructuur
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Metselwerk uit snelbouwstenenMetselwerk uit (cellen)betonstenen

Staalstructuur (ook verkrijgbaar bij Joris Ide)

Hieronder wordt uitgelegd, hoe u de JI Slate 1000VB PIR of JI Sidings 1000VB PIR kan plaatsen. Dankzij de montage

op omegaprofielen, kan JI Slate 1000VB PIR toegepast worden als afwerking van verschillende primaire structuren.

Dit maakt dit product uiterst geschikt voor zowel nieuwbouwprojecten als renovaties! Hierop volgend wordt de
montage tegen een staalstructuur getoond. Dankzij het gebruik van omegaprofielen, is de montagewijze bij alle
structuren gelijk.

JI Slate / Sidings 1000VB PIR - Wandtoepassing
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JI Slate 1000VB PIR 6  wordt in het startprofiel 4

neergezet en horizontaal op zijn plaats geschoven.

De verticaliteit en horizontaliteit worden
gecontroleerd en het paneel wordt vervolgens
vastgeschroefd met drukverdeelplaat en
metaalschroeven 7 . 

a  Horizontale omega
b  Verticale omega
c  JI Sealant
d  Startprofiel
e  Torxschroeven (iedere 0,50 m)
f  JI Slate 1000VB PIR

Eenmaal de onderste panelen gemonteerd zijn, zijn
de panelen erboven aan de beurt.

JI Slate 1000VB PIR in startprofiel

Controle positionering
onderste panelen

Positionering bovenliggende
panelen
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Vooraleer het JI Slate 1000VB PIR-paneel 6  opge-
nomen wordt, wordt de plastieken beschermfolie 
5 cm rondom de paneelrand losgemaakt. Dit om 
te vermijden dat de folie na montage niet volledig 
verwijderd zou kunnen worden. 

Vervolgens wordt het paneel rechtgezet op zachte 
beschermblokken om schade te vermijden en wordt 
het opgetild voor montage. 

Beschermfolie Optillen van JI Slate 1000VB PIR

Na montage van de verticale omega’s 2 , wordt de JI Sealant 3  aangebracht. Dit zorgt voor een dampdichte 
sluiting tussen de structuur en het paneel en reduceert contactgeluiden. Vervolgens kan het startprofiel 4  
bevestigd worden. De bevestiging wordt iedere 0,50 m met torxschroeven (4,8 x 35 mm) 5  uitgevoerd. Dankzij 
de omega blijft het startprofiel mooi recht wat het inschuiven van het paneel vergemakkelijkt. 

Startprofiel

JI Slate / Sidings 1000VB PIR - Wandtoepassing
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JI Slate 1000VB PIR 6  wordt in het startprofiel 4  
neergezet en horizontaal op zijn plaats geschoven. 

De verticaliteit en horizontaliteit worden 
gecontroleerd en het paneel wordt vervolgens 
vastgeschroefd met drukverdeelplaat en 
metaalschroeven 7 . 

a  Horizontale omega
b  Verticale omega
c  JI Sealant
d  Startprofiel
e  Torxschroeven (iedere 0,50 m)
f  JI Slate 1000VB PIR

Eenmaal de onderste panelen gemonteerd zijn, zijn 
de panelen erboven aan de beurt. 

JI Slate 1000VB PIR in startprofiel

Controle positionering
onderste panelen

Positionering bovenliggende
panelen

Stap 5

Stap 6

7

7

a

b

e

d

f

c

4

6

3

Vooraleer het JI Slate 1000VB PIR-paneel 6  opge-
nomen wordt, wordt de plastieken beschermfolie
5 cm rondom de paneelrand losgemaakt. Dit om
te vermijden dat de folie na montage niet volledig
verwijderd zou kunnen worden.

Vervolgens wordt het paneel rechtgezet op zachte
beschermblokken om schade te vermijden en wordt
het opgetild voor montage.

Beschermfolie Optillen van JI Slate 1000VB PIR

Na montage van de verticale omega’s 2 , wordt de JI Sealant 3  aangebracht. Dit zorgt voor een dampdichte
sluiting tussen de structuur en het paneel en reduceert contactgeluiden. Vervolgens kan het startprofiel 4

bevestigd worden. De bevestiging wordt iedere 0,50 m met torxschroeven (4,8 x 35 mm) 5  uitgevoerd. Dankzij
de omega blijft het startprofiel mooi recht wat het inschuiven van het paneel vergemakkelijkt.

Startprofiel
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Detail aansluitingen

Om de bouwknopen van uw gebouw af te werken, voorziet Joris Ide enkele accessoires, namelijk de binnen-

hoek 8 , buitenhoek 9  en het T-profiel 10 . 

Op de hoek van een gebouw wordt tegen de omega’s een binnenhoek 8  gemonteerd met torxschroeven 5 . 
Vervolgens worden de panelen tot in de hoek geplaatst. Om een koudebrug te vermijden, kan de binnenplaat
van het doorgaande paneel onderbroken worden (lokaal verwijderen van binnenplaat, volgens paneeldikte 60
of 120 mm). Vervolgens wordt Low Expansion PUR 11  in de voeg gespoten. Om de hoek water en luchtdicht te
maken, worden er voor plaatsing van de buitenhoek 9 , twee lijnen JI Slate Kit 12  op het JI Slate 1000VB-paneel

6  aangebracht. De buitenhoek wordt nadien ook nog geschroefd en de naad wordt opgekit met JI Slate Kit. Er
wordt aangeraden om twee torxschroeven 5  per meter te bevestigen zoals hieronder aangeduid. De buiten-
hoek zorgt voor een feilloze overgang tussen de wanden.

Buitenhoek 90°

Doorsnede hoek Montage schroeven

a  JI Sealant
b  Binnenhoek
c  JI Slate 1000VB PIR
d Drukverdeelplaat + metaalschroef
e  Low Expansion PUR
f  JI Slate kit
g  Buitenhoek
h  Torxschroeven
i  JI Slate Kit
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Na het uitlijnen van het bovenliggende paneel kan dit aangedrukt worden om de verborgen bevestiging te 
sluiten. Hierop volgt het vastschroeven van het paneel met drukverdeelplaat en metaalschroeven 7 . 

Verborgen bevestiging: positie voor 
het aandrukken van het paneel

Verborgen bevestiging: positie na 
het aandrukken van het paneel

Hierbij is het belangrijk dat er, voordat de panelen 
effectief in elkaar geklikt worden, gecontroleerd 
wordt dat de voeg tussen de leien verticaal onder 
elkaar staat.

a  waterpas
b  te plaatsen paneel
c  reeds bevestigd paneel

Detail

JI Slate / Sidings 1000VB PIR - Wandtoepassing
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Detail aansluitingen

Om de bouwknopen van uw gebouw af te werken, voorziet Joris Ide enkele accessoires, namelijk de binnen-

hoek  8 , buitenhoek 9  en het T-profiel 10 . 

Op de hoek van een gebouw wordt tegen de omega’s een binnenhoek 8  gemonteerd met torxschroeven 5 . 
Vervolgens worden de panelen tot in de hoek geplaatst. Om een koudebrug te vermijden, kan de binnenplaat 
van het doorgaande paneel onderbroken worden (lokaal verwijderen van binnenplaat, volgens paneeldikte 60 
of 120 mm). Vervolgens wordt Low Expansion PUR 11  in de voeg gespoten. Om de hoek water en luchtdicht te 
maken, worden er voor plaatsing van de buitenhoek 9 , twee lijnen JI Slate Kit 12  op het JI Slate 1000VB-paneel 

6  aangebracht. De buitenhoek wordt nadien ook nog geschroefd en de naad wordt opgekit met JI Slate Kit. Er 
wordt aangeraden om twee torxschroeven 5  per meter te bevestigen zoals hieronder aangeduid. De buiten-
hoek zorgt voor een feilloze overgang tussen de wanden.

Buitenhoek 90°

Doorsnede hoek Montage schroeven

a  JI Sealant
b  Binnenhoek
c  JI Slate 1000VB PIR
d  Drukverdeelplaat + metaalschroef
e  Low Expansion PUR
f  JI Slate kit
g  Buitenhoek
h  Torxschroeven
i  JI Slate Kit
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Na het uitlijnen van het bovenliggende paneel kan dit aangedrukt worden om de verborgen bevestiging te
sluiten. Hierop volgt het vastschroeven van het paneel met drukverdeelplaat en metaalschroeven 7 . 

Verborgen bevestiging: positie voor
het aandrukken van het paneel

Verborgen bevestiging: positie na
het aandrukken van het paneel

Hierbij is het belangrijk dat er, voordat de panelen
effectief in elkaar geklikt worden, gecontroleerd
wordt dat de voeg tussen de leien verticaal onder
elkaar staat.

a  waterpas
b  te plaatsen paneel
c  reeds bevestigd paneel

Detail

JI Slate / Sidings 1000VB PIR - Wandtoepassing
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De kopse kanten tussen twee panelen worden gedicht met Low Expansion PUR. Voordat dit schuim uitgehard 
is, worden twee lijnen aangebracht met JI Slate Kit 12  en wordt het T-profiel 10  geplaatst. Vervolgens wordt het 
T-profiel iedere meter vastgeschroefd met twee torxschroeven 5  op de aangeduide plaats a . De naad moet
worden afgekit met JI Slate Kit.

T-profiel Vooraanzicht

Wanneer voorgaande instructies gevolgd worden, 
wordt een strakke gevel met JI Slate 1000VB PIR-
paneel bekomen.

a  JI Sealant 
b  JI Slate 1000VB PIR 
c  Drukverdeelplaat +

      metaalschroef
d  Low Expansion PUR

e  JI Slate Kit
f  T-profiel
g  Torxschoeven
h  JI Slate Kit

Doorsnede T-profiel en buitenhoek 90°

JI Slate / Sidings 1000VB PIR - Wandtoepassing
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