De dakbedekking is damp-dicht.
Zorg bij een damp-open dak voor uitwaseming boven het systeem

De dakbedekking loopt door tot twee panlatten boven het systeem
waardoor er geen kans is dat stuifsneeuw onder het systeem waait.

Het bovenprofiel zorgt voor de oplegging van de dakpannen
en is voorzien van een extra regen- en sneeuwstop.

Met de 300mm montageprofielen heeft
het zonnepaneel een breed draagvlak
naar de onderbouw

Velux EDL bovenprofiel
voorzien van vulkaniserende tape.
Dakbedekking overlappend geplaatst.

Bij voorkeur BFX Manchet van Velux toepassen
In geval van eigen bouwwijze, graag zorgdragen voor een
condensgoot / condensafvoer. De meest eenvoudige vorm is
het toepassen van een dampdichte folie (bijvoorbeeld dpc-folie)
waarmee het eventuele condenswater wordt afgevoerd.

h.o.h. maat is paneellengte +14mm
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h.o.h. maat = paneelbreedte +14mm

Dampopen dichte folie om uitwaseming van woonvocht tegen te gaan.
De damp-open folie overlappend plaatsen.

Het zijprofiel wordt onafhankelijk van de
dakbedekking maximaal onder de dakpan gemonteerd
De dakbedekking wordt op het zijprofiel
gemonteerd en opgespannen

Velux EDL zijgoot
Voorzien van vulkaniserende tape
Dakbedekking overlappend geplaatst.

Onder het dakraam start een nieuwe strook dakbedekking.
Schroef deze vast op het hout. De EDL ondergoot en zijgoten
worden overlappend op de dakbedekking geplaatst.

De dakbedekking is een 3-laags EPDM
Het raster van glasvezel met polyester maakt de
dakbedekking zeer sterk en onelastisch

Het zonnepaneel ligt 16mm boven de dakbedekking
waardoor het paneel volledig ventileert
Geen PV klemmen
Maar zwart geanodiseerde montageprofielen
met koppeling en vaste hart-op-hart afstanden

Vooral aan de rechter zijde is het belangrijk
dat het zijprofiel maximaal onder de
dakpan ligt. Robisol heeft Flexband beschikbaar
voor platte dakpannen en leisteen

Ventilatie-openingen in de dakbedekking
kunnen worden geplaatst voor extra ontluchting
onder de dakbedekking

De dakramen worden op de gebruikelijke
inbouwhoogte in het dak geplaatst

Het 300mm ribbelband is voorzien van
voorgevormd gaas voor eenvoudige en
goede aansluiting op golvende dakpannen
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