de top in duur z ame geve lb ek le ding
VUISTREGELS:
Voor probleemloze verwerking en het mooiste eindresultaat:
• Sla Protex binnen (droog en uit de zon) op, vlak (horizontaal),
stapel niet hoger dan 1 meter en zorg voor ondersteuning om de 60 cm.
• Controleer het materiaal altijd op eventuele gebreken,
vóórdat het verwerkt wordt.
• Zorg voor (20 – 28 mm) verticaal doorgaande ventilatie achter de delen.
De ventilatie openingen onder als ook boven zijn minimaal 5 mm.
• Pas tussen de delen dilatatieruimte toe (> 8 mm).
• Minimaal 200 mm vanaf het maaiveld.

massief kunststof plaat

massief kunststof plaat

REGELWERK:
Uitgangspunt: De achterliggende gevel/constructie dient voldoende sterk en zodanig
met de fundering verbonden te zijn, dat de stabiliteit van de bouwconstructie is
verzekerd en de daarop werkende belastingen naar de fundering kunnen worden
overgebracht.
•
•
•
•

Zorg dat het regelwerk goed uitgelijnd wordt aangebracht.
Het regelwerk dient altijd verticale ventilatie mogelijk te maken.
Minimale dikte van het regelwerk is 28 mm
Minimale breedte van het regelwerk bedraagt 45 mm, daar waar 2 profielen met elkaar
verbonden worden dient het regelwerk ca. 69 mm te zijn.
• Regelafstand: Hart op hart afstand (h.o.h.) 300 mm.
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Bevestiging van de profielen:
• Let op dat eventuele isolatie en/of folie niet kan gaat bollen zodat de
ventilatie gehinderd wordt.
• Houdt altijd ruimte voor het krimpen en uitzetten aan de uiteinden van de
profielen, ook bij verticale toepassing.
• De ventilatieopeningen aan de bovenzijde zijn net zo belangrijk als die
aan de onderkant.
• Na het uitzetten van het regelwerk dient het Alure Protex Startprofiel
bevestigd te worden zodat het eerste deel voldoende steun heeft.
• Bij verwerking aan de onderzijde van een dakoverstek / dakgoot, mag de
bevestigingsafstand niet groter zijn dan h.o.h. 300 mm.
• Zorg ervoor dat de tong en groef van de Protex panelen over de hele
lengte volledig in elkaar zitten. Bevestig de delen met een schroef of nagel
in de groef.
• Elk deel is voorzien van beschermfolie. Verwijder de beschermfolie direct
na montage van elk deel en controleer het deel op eventuele gebreken
alvorens de volgende delen te monteren. Het is niet noodzakelijk om de
kopse kanten van Protex af te werken.
• I ndien gewenst zijn er voor het doorkoppelen koppelingen
beschikbaar. Wie een meer “cleane look” wil, kan de kopse kanten
eenvoudig met Protex kantenlak afwerken – net als hout.
• Zorg ervoor dat de onderkant van de nagel-/schroefkop gelijk komt
te liggen met het oppervlak van het deel. ( zie afbeelding)

