HOE BEVESTIG JE DE ZELFDRAGENDE ISOLATIEPANELEN L-MENTS IN DE NOK VAN
HET DAK EN HOE VOORZIE JE DE OVERLAPPINGEN?

Bouwdetail
L-Ments®
1.1. Nokverbinding: panelen overlappend te plaatsen
De panelen kunnen overlappen bij de nok om de snijverliezen te minimaliseren.
Dit werkt vooral goed bij dakhellingen van ongeveer 45°.
De eventuele naad schuimt u nadien op.

Wij hebben ons ervoor ingespannen dat de inhoud van dit document zo nauwkeurig mogelijk is. Houd er rekening mee dat technische specificaties van land tot land
kunnen verschillen. Recticel Insulation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande
kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die schriftelijk zijn
overeengekomen tussen Recticel Insulation en de gebruiker. 12-1-2021
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1.2. Nokverbinding: kopse kanten af te schuinen
Schuin de kanten van de panelen af onder de juiste hoek, zodat ze in de
nokverbinding met een opening van ongeveer 10 mm passen. Schuim daarna deze
opening op met laagexpansief flexibel PU-schuim. Voor het schuin zagen van deze
kopse kant op de werf zelf, kan men het best gebruik maken van een elektrische
zwaardzaag (bv. Festool IS 330). Schuine kanten kunnen, vooraf in de fabriek aan
het paneel aangebracht worden.
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