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STAP 1

1.  Schroef de basisprofielen (A) rondom het gordingvak 
tegen de gordingen of het dakbeschot vast. Gebruik 
hiervoor de voorgeboorde schroefgaten in de 
profielen. Een schroefafstand van gemiddeld 500 mm 
is voldoende. 

N.B.: Gebruik minimaal 2 schroeven per passtuk.

  Hou het basisprofiel in de hoeken ca. 10 mm vrij.

BELANGRIJKE TIPS VOORAF!

  Wanneer de rand- en tussenprofielen (B en C) in 
het basisprofiel (A) aangedrukt zijn, kunt u deze 
er alleen nog zijdelings uitschuiven! Hiervoor 
moet dan eerst het basisprofiel losgeschroefd 
worden.

- Druk tijdens de montage de rand- en 
tussenprofielen slechts voor een klein deel in het 
basisprofiel. Druk de profielen pas netjes sluitend 
aan als alle isolatieplaten zijn aangebracht. 

- De randprofielen (B) kunt u in de hoeken in 
verstek of haaks aanbrengen.

- Als de gordingafstand meer dan 1,25 meter 
bedraagt, kunt u twee isolatieplaten onder elkaar 
plaatsen, gescheiden door een basisprofiel (A) en 
afgewerkt met een tussenprofiel (C).

- Breng de isolatieplaten met schone handen of 
handschoenen aan om vlekken te voorkomen. 
Verwijder eventuele vlekken voorzichtig met een 
verdunde allesreiniger en wrijf droog met een 
schone doek.

- Snij zaagrafels van de profielen weg met een 
scherp mes. 

STAP 2

1. Breng de randprofielen (B) over de volle breedte 
aan de bovenzijde van de gording aan door deze 
voorzichtig een stukje in het basisprofiel (A) te 
klikken. U kunt het randprofiel in de hoek haaks of in 
verstek (zie detailtekening) aanbrengen (bijv. met een 
afkortzaag).

STAP 3

1. Snij een isolatieplaat nauwkeurig passend op maat 
met een scherp (isolatie)mes of een handzaag.

2.  Klem de plaat achter het reeds aangebrachte 
randprofiel aan de bovenzijde. 

  Wanneer de plaat nauwkeurig op maat gesneden is, 
zal deze tijdelijk achter het randprofiel blijven hangen

STAP 4

1. Plaats een basisprofiel (A) tegen de voorgaande 
isolatieplaat en schroef deze vast tegen het 
dakbeschot. Gebruik hiervoor de voorgeboorde gaten 
in het profiel.

  Hou hierbij het basisprofiel onder en boven maximaal 
40 mm vrij van de horizontale basisprofielen tegen de 
gordingen.

STAP 5

1. Herhaal stap 3 en 4 voor het volledige gordingvak.

STAP 6

1. Zaag voor de onderzijde en beide zijkanten van het 
gordingvak de randprofielen (B) op maat. Kies voor 
de hoeken voor een haakse of in verstek gezaagde 
aansluiting, afhankelijk van de gemaakte keuze bij stap 2.

2.  Klik de randprofielen rondom in de basisprofielen. Doe 
dit op een manier waarop de profielen lichte tegendruk 
ondervinden van de isolatieplaten en ze de plaatranden 
netjes afdekken.

STAP 7

1. Zaag de tussenprofielen (C) op maat voor alle 
aansluitingen tussen de isolatieplaten.

2.  Klik de tussenprofielen in de basisprofielen (A) tussen 
de platen. Doe dit op een manier waarop de profielen 
lichte tegendruk ondervinden van de isolatieplaten en 
ze de plaatranden netjes afdekken.
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A  Basisprofiel 
Inhoud : 11 stuks (bij 80 mm) of 
 9 stuks (bij 100 mm)

B  Randprofiel 
Inhoud : 7 stuks (bij 80 mm) of 
  6 stuks (bij 100 mm)

C  Tussenprofiel 
Inhoud : 5 stuks (bij 80 mm) of 
 4 stuks (bij 100 mm)

D  Isolatieplaten 
Inhoud : 5 platen (80 mm) of 
 4 platen (100 mm)

E  Bevestigingsschroeven  
Inhoud : 35 stuks
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