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Op al onze transacties zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden als gedeponeerd bij de KvK te Woerden.

Montagehandleiding potdekselprofielplaat

De potdeksel plaat is snel en eenvoudig te monteren. Voor een optimaal resultaat adviseren wij
u onderstaand advies te volgen:

•   De platen worden indien gewenst voor u op maat aangeleverd. Moet u de platen bijsnijden, gebruik daarvoor dan 
een knabbelschaar of een fijne metaalzaag. Gebruik nooit een slijptol, aangezien de gloeiende deeltjes de coating 
kunnen beschadigen.

• De potdeksel platen worden geleverd met de A zijde (zichtzijde) naar onder.

•  Voor de montage kunt u het beste zelfborende schroeven 4,8 x 35 gebruiken, met gespoten kleurkop in de zelfde 
kleur als de platen.

•  Controleer voor aanvang van de montage of de wand regels voldoende zwaar zijn en de afstanden onderling niet 
te groot (maximaal ca. 1400-2000mm).

•  Als er gebruik gemaakt wordt van lekdorpels, koppel- of hoekprofielen dan moeten deze eerst geplaatst worden, 
de potdekselplaten komen hier overheen. Houdt ca. 5mm afstand tussen de profielen en de potdeksel platen. Het 
is uiteraard ook mogelijk om op maat gemaakt zetwerk bij deze platen te bestellen.

• Monteer de potdekselplaten van onder naar boven.

• De potdeksel platen dienen in elk dal op elke stijl bevestigd te worden.

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

Deze potdeksel profielplaten zijn ook zeer goed toepasbaar als extra buitenhuid, gemonteerd op
sandwichpanelen llS0WV. Deze sandwichpanelen worden in dat geval besteld met buitenhuid dik
0.75mm en aluzink buitenzijde (zodat er een goede uittrekwaarde gegarandeerd is).


