MONTAGE ADVIES POLYESTER LICHTSTRATEN

De polyester lichtstraat elementen worden op maat geleverd. Bij een dubbelwandige lichtstraat is de
ontwikkelde lengte (S) van de buitenschaal groter dan de binnenschaal.
1) De maatvoering wordt bepaald door de dagmaat (D). Standaard berekening voor buitenkant opstand
(M) is dagmaat + 12cm. De Koorde (K) van de lichtstraat is dagmaat + 32 cm. Controleer voorafgaand aan
werkzaamheden de maatvoering opstand en de juiste schuining over de gehele lengte van de opstand. De
advies maat geschuinde hoek vindt u de tabel
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2) Houd bij het opmeten lichtstraat rekening met dikte dakbedekking. De dakbedekking dient de opstand
volledig te bekleden.
3) Bepaal de theoretische overmeten maat van de lichtstraat door middel van de volgende som: (aantal
hele elementen x werkende breedte element) + aantal ribben van het laatste element. Aan één
kopschotzijde van het opstand bevestigt u het eerste kopschotprofiel op basis van de net berekende
overmeten maat. De oversteek van eerste en laatste kopschotprofiel steken aan beide zijden met enigszins
eenzelfde maat over de opstand. Het laatste kopschotprofiel maakt u op de exacte maat bij het plaatsen
van de laatste element.
4) U monteert de lichtstraat tegen de overheersende windrichting in. Na het plaatsen van het
kopschotprofiel en kopschot monteert u het onder schuimprofiel op het geschuinde deel van de opstand.
Vervolgens legt u het eerste (binnen) element op zijn plaats.
• Bij type 255/45 ligt de enkelwandig kopschot ca 25 mm binnen de buitenzijde van het
kopschotprofiel. Bij de dubbelwandig versie ligt het kopschot ca 10 mm binnen de buitenzijde van
het kopschotprofiel.

5) Bij montage enkelwandige lichtstraat schroeft u de elementen met de daarvoorbestemde schroeven met
sluitring door het schuimprofiel in de opstand (2 in elk vlak deel).

Bij montage dubbelwandige lichtstraat schroeft u het binnen element op dezelfde wijze vast als bij de
enkelwandige lichtstraat. U gebruikt tevens het Z-profiel dat dient als bevestiging van het buiten element.
Na bevestiging binnen element klemt u het filler schuimprofiel tussen het aluminium Z-profiel Daarna
monteert u de buiten element met 2 zelfborende schroeven met sluitring vast in het Z-profiel.
6) Bij montage van de elementen dienen de hoogste punten van de elementen zo horizontaal mogelijk te
blijven. Voor een extra stevige lichtstraat en een gegarandeerd waterdicht te realiseren, adviseren wij bij
dubbelwandige lichtstraten de binnen en buiten elementen kruislings boven elkaar te monteren.
7) Na het plaatsten van het laatste element kan het laatste kopschot geplaatst worden. U zorgt ervoor dat
het kopschotprofiel overeenkomt met de juiste maatvoering en u schroeft het kopschot vast met de
daarvoor meegeleverde schroeven.
Ten einde controleert u of alles op juiste wijze is gemonteerd en alle schroeven voldoende stevig (vast – is –
vast) zijn aangedraaid.

Voor montage kopschot C494:
1. Maak de kopschotplank (1) op maat met de volgende som: buitenkant opstand – 40mm
2. Maak de verstevigingshoeken (2) aan de onderkant van kopschotplank (1) vast met schroeven RVS
Spaanpl.schr 5,0x90mm Torx Halfdraad (2 stuks per verstevigingshoek) ; 1 op middenpositie
kopschotplank; De linker en rechter verstevigingshoek hoh 1430mm vanaf middenpositie.
3. Het geheel kopschotplank + versteviginghoeken op aanwezige opstand (om de ca 400mm)
bevestigen met RVS schr. 7x95mm tbv hout incl 25mm ring RVS/EPDM.
4. Leg het eerste polyester lichtstraat element los over de opstand om hoogte kopschot (3) te bepalen
(indien totale hoogte kopschot te groot is, zaagt u de onderkant van het kopschot af).
5. Schroef het kopschot (3) vast tegen het kopschotplank (1) en de verstevigingshoek (2) met RVS
Montageschr. 6,5x50mm incl 25mm ring RVS/EPDM
6. Maak de tussenplank (4) op maat en schroef deze aan de binnenkant van het kopschot, over de
naden van de kopschot elementen (4) met RVS Montageschr. 6,5x38mm incl 16mm ring RVS/EPDM
vast (6 per tussenplank).
7. Schroef het polyester lichtstraat element in het kopschot (om de ca 500mm) vast met Kalot brute
alu/vulling zwart en RVS Montageschr. 6,5x38mm incl 16mm ring RVS/EPDM.
Bij de dubbelwandige lichtstraat geen schuimprofiel tussen de laatste rib van het onder- en
bovenelement, zodat waterdichte aansluiting op kopschot ontstaat.

