Montagevoorschriften C300
dakpanprofielplaten
De C300 dakpanplaat is snel en eenvoudig te monteren. Voor een optimaal resultaat adviseren
wij u onderstaande handleiding te volgen:
•

De platen worden voor u op maat aangeleverd. Moet u desondanks de platen iets
bijsnijden,
Montagevoorschriftengebruik
C300daarvoor dan een knabbelschaar of een fijne metaalzaag. Gebruik nooit
een slijptol, aangezien de gloeiende deeltjes de coating kunnen beschadigen

Dakpanprofielplaten
•

Probeer platen voor een dakvlak indien mogelijk altijd uit één stuk te bestellen. Indien 2
platen elkaar moeten overlappen, dient u een minimale overlap van 200mm aan te houden.

De C300 dakpanplaat is snel en eenvoudig te monteren. Voor een optimaal resultaat adviseren
wij u onderstaande handleiding te volgen:
• Minimale dakhelling: 8 graden
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•

Na montage de platen goed schoonborstelen met een zachte borstel of schoonspuiten met
water. Dit om boorresten goed te verwijderen.
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