RETNINGSLINJER FOR UNDERKONSTRUKTIONEN

Monteringsvejledning

TERMOTAGPLADER
AF POLYCARBONAT

Minimum taghældning: 3 cm pr.
meter
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Polycarbonat

3 cm

100 cm

U-Profil skal monteres på en
Pladerne
lægte konstruktion,
Polycarbonat med maksimal
H-Profil
afstand mellem lægterne på max.
800 mm.
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MATERIALER
Polycarbonat
U-Profil
1
Polycarbonat
H-Profil

Polycarbonat U-profil og
polycarbonat H-profil
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Polycarbonat termoplade

1
Silikone fugemasse samt skruer
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02-2020

3 cm

EGENSKABER
»» God termisk isolering
»»2 Høj grad af lysgennemstrømning
»» Letvægt
»» Robust
»» Vejr- og UV-stabil
»» Beskytter mod alle UV-stråler
»» Nem og hurtig montering
ANVENDELSESOMRÅDER
»» Tage
»» Vægbeklædning
»» Halvtage
»» Lyskupler
»» Carporte
»» Overdækkede gårdmiljøer
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MONTERING AF TERMOPLADER
Før du går igang.
Pladerne skal vende med label siden op (this side out).
Tag folien af rundt langs kanten ca. 10 cm ind. Folien tages helt af på
undersiden.
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1) Sav U-profilet af på pladens bredde + 6mm til hver side for at dække
for halvdelen af hullet i H-profilet. Kom en tynd stribe silikone på den
indvendige øverste side af U-profilet. Montér U-profilet på kanten af
pladen, der skal vende ind mod muren (se tegning med plade).
3 cm

100 cm
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Polycarbonat
U-Profil

1

Polycarbonat
H-Profil

2
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2) Sav H-profilet af på længde.
Kom en tynd stribe silikone på
den indvendige øverste side
af H-profilet. Montér det første
H-samleprofil på pladen.
OBS. H-profilets længste ben
skal vendes opad.

Start i den ene side og læg pladen op på konstruktionen. Pladen må
ikke monteres tættere end 15 mm fra væg/mur.
Da pladen udvider sig i varme og trækker sig sammen i kulde, skal der
forbores et større hul end skruen i kanten af pladen og i H-profilet. Skru
siden af pladen og H-profilet fast i underkonstruktionen. Monter en ny
plade i den anden side af H-samleprofilet.
Følg samme fremgangsmåde til taget er færdigmonteret..

Retningslinjer for underkonstruktion, se bagsiden

3) Sav U-profilet til forkant af på pladens bredde + 6 mm til hver side
eller monter profilet i hel længde. Siliconér U-profilet og skub det ind
over pladekanten (se tegning). Husk at U-profilet skal dække halvdelen
af hullet i H-profilet. Brug en fintandet sav (nedstryger) ved afkortning.
4) Der skrues en skrue igennem pladen og igennem H-profilets flapper
og ned i underkonstruktionens første lægte (ved tagrenden) for at
fastholde pladens position. Husk at forbore hullet ø 6,5 mm igennem
hele pladen.
5) Træk dækfolien af til sidst.
Bemærk: Der kan forventes kondens i kanalerne i visse perioder på året.
I egne med høj vindbelastning, kan pladerne yderligere fastgøres med
vindsugskiver. Ekstra tilbehør.

