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Overzicht ACD® profielen en onderdelen

Muurprofiel Trekstang

Goot Duwrubber type 12mm

Paal "Duwrubber type 2mm voor  
dakrandprofiel en dakliggers"

Montagestuk Schuifrubber 10x6mm

Kopplaat goot ACD® Moer M8

Dakrandprofiel Bout M8 met afsluitring

Verdoken U-profiel Afsluitring M8

Steunkoker Bout M6

Bladvanger Optioneel: Afhankelijk van aankoop

Dakligger Fundatieset

Borgh bevestiging Voetplaat

Strakke afwerking
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Algemene montagetips

Neem deze handleiding zorgvuldig door! 
De montage dient uitgevoerd te worden door personen met voldoende technische kennis en ervaring op het gebied van aluminiumconstructies. De installateur moet de nodige 
veiligheidsmaatregelen in acht nemen tijdens de installatie, zoals het gebruik van stellingen en persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, helm, handschoenen, 
veiligheidsbril….) om in veilige omstandigheden te werken. Tijdens de opbouw van het dak dienen er voldoende voorzorgen genomen te worden om de stabiliteit van de 
onafgewerkte constructie te waarborgen. 

Bevestigingsmaterialen
Het benodigde bevestigingsmateriaal is door u te kiezen afhankelijk van de ondergrond of de muren. Controleer of de ondergrond en de muren waarin verankerd wordt 
voldoende draagkrachtig zijn. De installateur dient zelf te oordelen welk bevestigingsmateriaal geschikt is voor de belasting en de ondergrond waarin bevestigd wordt. Bij twijfel 
raden wij aan om contact op te nemen met uw leverancier van het fixatiemateriaal of een gespecialiseerd studiebureau. ACD® is niet verantwoordelijk voor de montage en voor 
de gebruikte bevestigingsmaterialen. 

Plaatsen van rubbers
Er wordt onderscheid gemaakt tussen duwrubbers en schuifrubbers. Bij duwrubbers wordt de rubber in het profiel geduwd. Hiertoe horen de rubbers van 2mm & 12mm.  
De schuifrubbers 10 x 6mm worden met een schuifbeweging in de profielen aangebracht. Let op alle rubbers dienen gebruikt te worden met voldoende lengte (uitrekking kan 
krimpen na plaatsing tot gevolg hebben). Vermijd het gebruik van silicones of detergenten om de rubbers te plaatsen. Kunststofplaten kunnen hierdoor aangetast worden. 
Kunststofplaten kunnen aanleiding geven tot zettingsgeluiden door temperatuursschommelingen. Dit geeft geen invloed op de garantie en wordt niet als schadeclaim aanvaard. 

Voorwaarden en garantie 
De garantie vervalt indien onderstaande montage-instructies niet worden gevolgd. Het niet volgen van deze instructies en/of het gebruik van andere onderdelen kan nadelige 
gevolgen hebben voor de veiligheid en levensduur van het product. Afwijkingen zijn niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant. Onze montage– en 
filmhandleiding is gebaseerd op de laatste stand van onze kennis en techniek. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onvolledige informatie. Controleer 
steeds of ons product geschikt is voor uw toepassing. Gezien de verwerking en de montage van ons product buiten ons toezicht gebeurt, kan eventuele schade niet ten 
laste worden gelegd aan ACD®. De installateur moet rekening houden met de opgegeven overspanningen i.f.v. de beglazing en de belasting (sneeuw of wind) volgens de 
geldende normen. Voor aluminium constructies buiten het normale bereik kunt u steeds de fabrikant, uw architect of studie-bureau contacteren. Technische wijzigingen zijn 
voorbehouden aan de fabrikant zonder voorafgaande mondelinge of schriftelijke melding. ACD® behoudt zich het recht deze handleiding te wijzigen zonder voorafgaand bericht. 
Wijzigingen in de montagevoorschriften of aan het product geven geen recht op schadevergoeding of omruiling van onderdelen. De meest recente versie van deze handleiding 
kan steeds aangevraagd worden. 

ACD® Berekeningsprogramma 
ACD® stelt het berekeningsprogramma gratis ter beschikking aan professionelen. Op eenvoudige aanvraag krijgt u de Excel-versie doorgestuurd. Met het 
berekeningsprogramma berekent u de prijs van uw ACD® dak. U krijgt per project een overzicht van de profielen, lengtes, onderdelen, mogelijke belastingen... Dit programma 
is informerend en indicatief voor de gebruiker. ACD® behoudt zich het recht het berekeningsprogramma te wijzigen zonder voorafgaand bericht. De resultaten van de 
berekeningen zijn indicatief en geven geen recht op enige schadevergoeding.
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Opmeten van uw ACD® Como

Bepaling van de afmetingen 
1. Bepaal de Breedte (fig. 1, pag. 1) 
Om de Breedte B van de constructie te bepalen, meet je horizontaal vanaf de muur tot de buitenzijde van de goot. Bij Como bedraagt de maximale breedte 3000mm.

2. Bepaal de Lengte L (fig. 2, pag. 1) 
De lengte L van de Como is de afstand tussen de buitenzijde van de buitenste dakliggers. 
Aan de hand van deze afmetingen kunt u nu alle overige maten uitrekenen met behulp van het berekeningsprogramma dat u gratis ter beschikking wordt gesteld door ACD®. 
We raden sterk aan dit berekeningsprogramma te gebruiken. Daarin wordt met alle uitzonderingen rekening gehouden. Enkel de juiste combinaties worden voorgesteld. De 
afmetingenlijst voor het verzagen wordt steeds met de goederen meegeleverd.

3. Bepaal het hoogteverschil H-Verschil. 
Het hoogteverschil H-verschil is het verschil tussen de bovenzijde van het muurprofiel en de onderzijde van de goot. De standaard dakhelling bedraagt 6°. 
Afwijkende hellingen zijn mogelijk tussen min. 6° en max. 10°. 
Doorgangshoogte DGH is de hoogte onderkant goot tot aan de vloerpas.

Voorbereiding
Om de montagetijd te reduceren kan de Como volledig op maat aangeleverd worden.

Muren
Controleer of de muren waartegen gebouwd wordt voldoende draagkrachtig zijn om de constructie aan te verankeren. Vrij zijn van hindernissen als wateraflopen, 
vensterbanken, ...Voor een waterdichte aansluiting tegen de muren wordt de plaatsing van een loodslab aanbevolen. Slijp hiertoe een sleuf in de muren waartegen de 
constructie gemonteerd wordt. Plaats hierin een loodslab. Hoogte = eerste voeg boven het muurprofiel of max 60 mm erboven.

Bodem
Zorg ervoor dat de ondergrond voldoende draagkrachtig is voor de belasting. Laat de fundering bepalen door een architect. Voorzie een mogelijkheid om het regenwater van uw 
dak af te voeren.

Voorzorgen
Bescherm de gelakte profielen tijdens de montage tegen krassen of deuken.
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Algemene montagetips en onderhoudsvoorschriften

U bent in het bezit van een technisch en kwalitatief hoogwaardige meerwandige en/of massieve kunststofplaat. Voor een probleemloze plaatsing geven wij enkele belangrijke 
tips. Wij vragen uw bijzondere aandacht voor: uitzettingsruimte / silicone / rubbers.

1. Speling
Kunststofplaten zetten uit of krimpen onder invloed van temperatuurschommelingen. Hou daarmee rekening met de volgende tips (fig. 1 & 2, pag. 2):
 - Voorzie in de lengte 5mm speling per meter plaatlengte en voorzie in de breedte 10mm speling (5mm per zijde). Vb. een plaat van 3000mm moet een speling hebben in de lengte van 15mm.
 - Blokkeer nooit de plaat in de breedte of in de lengte. Voorzie altijd voldoende speling.
 - Kleef de plaat nooit vast in silicone (zelfs niet als die kunststofvriendelijk is). U belet daarmee de uitzetting en inkrimping.
 - Gezien de plaat onderaan tegen afschuiven geblokkeerd wordt, dient u alle speling bovenaan te voorzien.

2. Silicone & Rubbers
 - Bijna alle siliconeproducten tasten het acrylaat of het polycarbonaat aan. Vraag de voor acrylaat en polycarbonaat goedgekeurde siliconetypes (garantiebewijs).
 - De dampen van deze kits mogen nooit in de kanalen van de plaat verdampen. De verluchtingsopeningen alsook de zijkanten van de afsluitprofielen mogen niet dichtgemaakt worden. De silicone 

moet steeds vrij kunnen verdampen.
 - Sommige dichtingen bevatten weekmakers (zoals gebruikt in bepaalde rubbers, PVC, polyurethaan), die kleine scheurtjes veroorzaken. Gebruik enkel goedgekeurde dichtingen.
 - Een loodslab mag op de rubbers maar niet op de platen rusten.
 - Sommige verven, vernissen en houtbeschermers tasten het acrylaat en het polycarbonaat aan. Gebruik nooit smeermiddelen om de dichtingen in de profielen te krijgen.
 - Spuit nooit rechtstreeks met insecticiden op de platen. De mogelijkheid bestaat dat deze aangetast worden.

3. Onderhoud
 - Reinig de platen jaarlijks met lauw regenwater. Los er eventueel een beetje lichte huishoudzeep in op (geen detergent!). Gebruik nooit oplosmiddelen of schuurmiddelen.
 - Niet droogwrijven (krassen).
 - Gewoon afspoelen.
 - Reinig de gelakte oppervlakken/profielen min. 1 maal per jaar met koud water en lichte zeepoplossing. Grondig naspoelen. Gebruik nooit oplosmiddelen of schuurmiddelen! Goede reiniging is 

noodzakelijk om vergrauwen en ingebakken vuil door UV zonlicht te voorkomen!

4. Plaatsing
 - Neem de veiligheidsvoorschriften in acht die gelden voor werk op daken. 

Polycarbonaatplaten: zéér belangrijk! Deze platen moeten steeds met de tegen de U.V.-stralen beschermde zijde naar buiten / boven toe geïnstalleerd worden.  
Deze “zonzijde” is steeds speciaal aangeduid op de beschermfolie.

 - De kunststofkleefband of de voorlopige aluminiumtape houden enkel de platen stofvrij tijdens het transport. Ze dienen echter verwijderd te worden! Het is noodzakelijk aangepaste 
aluminiumtapes en/of afsluitprofielen aan te brengen.

 - De draagconstructie moet stevig en stabiel uitgevoerd worden. (zie voorschriften die geldig zijn voor de hout- en metaalbouw).
 - Afhankelijk van het plaattype moet men dwarsondersteuningen aanbrengen. Rekening houdend met de respectievelijke belastingen van 500 N/m² mogen per soort en type plaat maar bepaalde 

maximale lengtes zonder dwarsondersteuning toegepast worden (zie technische fiche kunststofplaten).
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 - Warmte-accumulatie: de bovenzijde van de draagconstructie, die naar de platen gekeerd is, dient wit reflecterend te zijn.
 - Gebruik daarvoor witte dispersieverf (verdunnen in water of verf zonder oplosmiddel) of gebruik bij voorkeur aluminiumtape. Opgepast: na de verfbeurt de draagconstructie eerst laten drogen! 

Dan pas de platen monteren. De kunststofplaten mogen nooit direct op hout worden gemonteerd.
 - Dakpannen mogen niet op de platen rusten! Laat minimum 10 mm ruimte tussen de dakpannen en de dakbedekking.
 - Vals plafonds onder de acrylaatplaten raden wij formeel af. Indien zonwering of andere afwerkingen onder de platen worden aangebracht, dienen deze 120 mm van de dakplaat verwijderd te 

zijn. Ze mogen in geen geval isolerend zijn en zijn best reflecterend van kleur. Voor polycarbonaatplaten gelden geen specifieke voorzorgen.
 - BREEDTEVERDELING VAN DE PLATEN: 

 
AAN TE BEVELEN: standaard worden de plaatbreedtes automatisch in gelijke delen verdeeld i.f.v. de lengte en type dakbeplating. 
 
TIP: De gesloten zijkanten bepalen mede de mechanische sterkte van plaat! 
 
AF TE RADEN: Het verzagen van de meerwandige dakbeplatingen is formeel af te raden.

5. Afvoer en condensatie
Stofdeeltjes en vocht mogen de celstructuur niet binnendringen:
 - Een combinatie van tapes BT 16/25/32 bovenaan en BB 16/25/32 samen met een afsluitprofiel onderaan, belet stofdeeltjes > 45μm in de plaat.
 - De onderkant wordt afgesloten met een geperforeerde aluminium filtertape. Ter bescherming van de tape wordt een afsluitprofiel gemonteerd.
 - Kit het profiel af met kunststofvriendelijke silicone om waterinfiltratie maximaal te verhinderen.
 - Bij platen met no drop-laag dient de rand even bevochtigd en afgedroogd te worden vooraleer af te tapen. (fig. 1 & 2, pag. 3)
 - Zorg ervoor dat de onderkant nooit in het water staat (mos -en algenvorming).
 - Condensvorming in de kanalen is niet 100% te vermijden (natuurkundig gegeven).
 - Acrylaat en polycarbonaat zijn gering gas- en dampdoorlatend. De eigenschappen van het materiaal en de garantie worden hierdoor niet verminderd. Een gepaste afsluiting is aangewezen.

6. Legrichting dakbeplating
 - Plaats de platen hellend of verticaal, nooit horizontaal (ook tijdens transport).
 - Minimum helling is 6° (138mm per meter) of meer. Een helling minder dan 6° kan condensproblemen veroorzaken.
 - De richting van de kanaaltjes van de dakbeplating dienen steeds mee te lopen met de dakhelling.

Reflecties
 - Meerwandige of massieve kunststof platen kunnen in sommige gevallen (afh. van de oriëntatie en helling) het zonlicht naar binnen en/of buiten reflecteren. Dit fenomeen is normaal en doet 

geen afbreuk aan de garantie van de platen.

Verzagen en Boren
 - Markeer steeds met een vetstift op de beschermfolie van de kunststofplaten.
 - Om een stevige inklemming te verzekeren dient men, bij het verzagen, er steeds voor te zorgen dat een opstaande kanaal zich zo dicht mogelijk bij de verzaagde rand bevindt (fig. 1, pag. 4).
 - Gebruik bij verzagen een hardmetaalzaag met hoge rotatiesnelheid. Zaag traag en steeds met een aanslag en bij voorkeur in één beweging. Gebruik nieuwe of geslepen zaagbladen. Zorg steeds 

voor gladde zaagkanten.
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 - LET OP: de ondergrond waarop de platen gezaagd worden, dient stabiel en trilvrij te zijn. De platen mogen niet klapperen tijdens het verzagen. Het zaagblad dient iets boven de plaat uit te 
steken.

 - Type van het zaagblad:
 - Hardmetaal - voor ca 50 m/s (fig. 2, pag. 4)
 - HSS (snelstaal) – niet boven 40m/s (fig. 3, pag. 4)
 - Verwijder alle stof en/of zaagresten uit de kanalen met gezuiverde perslucht of een krachtige stofzuiger en dicht deze daarna onmiddellijk opnieuw af.
 - Verwijder de beschermfolie pas na de plaatsing. Zo vermijdt u krassen.
 - Doorboren is ten zeerste afgeraden. Indien toch noodzakelijk, voorzie sleufgaten (inkrimping en uitzetting).

Stapelen
 - Vermijd direct zonlicht indien u de platen stapelt.
 - Indien u ze buiten stockeert, bedek de stapel met een witte polyethyleenfolie. Hou steeds de kunststofvriendelijke kleefband als afsluiting op de kopse kanten.
 - De platen mogen niet direct op de grond gestapeld worden. Gebruik de hiervoor bestemde paletten.

Zonwering
 - Indien u een zonwering aanbrengt, dient dit te gebeuren aan de bovenzijde van de platen (buitenkant).
 - LET OP: Plaats de zonnewering niet direct op de dakbeplating!

Remember!
 - Nooit rechtstreeks op de dakbeplating lopen! Gebruik een plank die dan op de draagconstructie (dakliggers) steunen als onderlegger (fig. 1, pag. 5).
 - Meerwandige kunststofplaten zijn gevoelig aan voet-, knie- en andere indrukken aan het oppervlak. Neem voldoende voorzorgen bij transport en plaatsing. Indrukken in de plaat vallen niet 

onder de garantie.

Sneeuw & sneeuwophoping
 - De kunststofplaten zijn bestand tegen normale sneeuwbelasting. Bij zware sneeuwval raden we aan de sneeuw regelmatig van het dakconstructie weg te ruimen.
 - De aluminiumconstructie moet eveneens beschermd en versterkt worden tegen sneeuw die van een hoger gelegen dak kan afschuiven.

Zettingsgeluiden
 - Zoals reeds aangehaald, gaan de kunststofplaten onder temperatuursverscComoen uitzetten en/of inkrimpen. Wanneer ze bewegen t.o.v. de dakconstructie kunnen er kraakgeluiden optreden. 

Dit is echter zonder enig gevaar voor de dakbeplatingen, indien deze zijn geplaatst volgens de voorschriften.

Varia
 - Gebruik enkel platen met hetzelfde productienummer per project om zo een kleurverschil tussen de dakbeplatingen te vermijden.
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Specifieke montagetips voor het ACD® systeem

Muurprofiel
Bepaal de doorgangshoogte (de afstand tussen de vloer en de onderkant van de gootprofiel (A = fig.1, pag. 6)). Eens u de doorgangshoogte weet, telt u daarbij het hoogteverschil 
(de afstand tussen de onderkant van het gootprofiel en de bovenkant van het muurprofiel). Teken deze totale hoogte af op de muur. Teken dit vervolgens opnieuw af, over de 
volledige lengte van de overkapping

Plaats het muurprofiel met de bovenkant (de kant zonder gaten) tegen het aftekende niveau. Teken met een potlood of stift de gaten van het muurprofiel af op de muur. Waar u 
net de gaten aftekende, boort u nu gaten van minimum 70 mm diep. Doe dit met een steenboor van 10 mm. Plaats nadien de rode ‘pluggen’ in de muur en klop deze in de muur. 
let op dat de stenen niet breken, als u boort aan het eind van de muur, start u best op 100 mm van de rand van de woning/muur. Kleef zelfklevende rubber 15x3mm aan de 
achterzijde van het muurprofiel. Hou het muurprofiel tegen de muur. Schroef het muurprofiel vast met de Borgh schroeven, kit ook steeds af met silicone.

Voor een waterdichte aansluiting tegen de muur wordt de plaatsing van een loodslab aanbevolen. 

Montage
Bevestig het muurprofiel met de aangepaste verankeringen. Werk de bovenzijde van het muurprofiel af met silicone en met een in de muur ingewerkte loden slab.Plaats een 
dichtingsrubber in het muurprofiel. Knip een stuk zelfklevende rubber type 15x3mm met dezelfde lengte als deze van het muurprofiel. Kleef deze rubber in het muurprofiel aan 
de bovenzijde van de dakligger.

Voorbereiding

Fig. 2 & 3, pag.6

Palen
Bepaal de lengte van de palen i.f.v. de helling en de positie van het muurprofiel. (fig. 1, pag. 7) 
Toebehoren bij paal zijn de verscComoende soorten funderingen:

Fundatieset
(fig 2, pag. 7)
 - Fundering IN beton (geen beton vooraf aanwezig):
 - Meet de posities van de palen uit aan de hand van de bijgeleverde schets.
 - Maak per paal een put van +/- 40cm x 40cm x 50cm diep
 - De fundatiesets zijn apart verpakt. Open de dozen en stel de fundatieset samen volgens onderstaande schets. De plaat met het grote gat (80mm) komt onderaan in de put (zie afbeelding)
 - De moeren aan de onderste plaat mogen al aangespannen worden.
 - Maak het bevestigingsplaatje vast aan de funderingsvoet
 - Schuif het bevestigingsplaatje met de funderingsset in de paal en bevestig het bevestigingsplaatje met de meegeleverde boutjes.

Voetplaat
(fig. 3, pag. 7)
 - U kan vooraf een betonsokkel gieten per paal. Meet de posities van de palen uit aan de hand van de bijgeleverde schets.
 - Maak per paal een put van +/- 40cm x 40cm x 30cm diep.
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 - Vul elke put met beton en strijk de beton effen.
 - Schuif het bevestigingsplaatje met de voetplaat in de paal en bevestig het bevestigingsplaatje met de meegeleverde boutjes.

Verdoken U-profiel
(fig. 4, pag. 7)
 - Fundering OP betonvloer: Als de bevestiging van de constructie gebeurt op een bestaande betonvloer, dient deze een minimale dikte te hebben van 10cm.

Bepaal de positie van de voetplaten, verdoken U-profielen, fundatiesets PV zoals aangegeven op pag. 5 en veranker deze op een stevige ondergrond in beton met de geschikte 
bevestigingsmaterialen. Positioneer de verdoken U-profielen correct en zet deze vast. Doe dit zo voor alle palen verankeringselementen. Plaats de palen over de U-profielen. 
Positioneer ze loodrecht (waterpas) en stut de deze voorlopig zodat deze niet omvallen. De bovenkant van alle palen moet waterpas uitgelijnd worden.

Goot
(fig. 1 & 2, pag. 8)
 - Breng de bovenzijde van de paal naar de voorziene gaten in de goot. Bevestig de palen met 4x een bout M10 en een rubbersluitring per paal. (fig. 3, pag. 8)
 - Eens de palen recht staan dient u deze te schoren of recht te houden. Let op voor beschadigingen aan de profielen. Zet de palen met de goot recht en plaats de palen op de voorziene plaatsen.

Montagestuk

Dakliggers
Aan goot:
 - Schroef de dakligger aan het montagestuk (deze is al reeds voorgemonteerd en mag niet van plaats verandert worden) van de goot met 2 bouten M8 met een sluitring M8. (fig. 1 & 2, pag. 9)

Aan Muur:
 - Plaats de dakligger in het muurprofiel met het bevestigingsgaatje naar beneden.
 - Schroef het boutje M6x 16 met een inbussleutel vast. (fig. 3, pag. 9)
 - De bovenstaande handeling is gelijk voor elke dakligger van de volledige constructie.
 - Note: Na het plaatsen van de eerste dakligger dient u vervolgens de volgende stappen te doorlopen alvorens de volgende dakligger te plaatsen!

Beglazing
 - De UV-zijde dient BOVENAAN geplaatst te worden.
 - Deze zijde kan u herkennen aan de beschermingsfolie die op de plaat hangt. De UV zijde is de zijde met de bedrukte folie.
 - Elke dakplaat is op elk kort uiteinde voorzien van grijze antidust-tape. Deze tape mag NIET verwijderd worden!
 - De zijde met de doorlatende tape komt altijd aan de gootzijde!

Dakrandprofiel
(fig. 1, pag. 10)
 - Schuif het dakrand profiel op de plaat. Het profiel is korter dan de plaatbreedte.
 - Plaats het profiel in het midden van de plaat. Klop het profiel aan met een rubberhamer. Plaats de rubber type 2mm over de lengte van het dakrandprofiel. (fig. 2, pag. 10)
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 - Verwijder de beschermingsfolie aan beide zijden van de plaat. Plaats de rubber 2mm in de dakligger om de plaat op te spannen en af te dichten. De rubber plaatst men aan de bovenzijde van de 
plaat. (fig. 3, pag. 10)

 - Herhaal nu deze stappen tot de laatste dakligger geplaatst is.

Trekstang
 - Tijdens het plaatsen van de dakliggers samen met de dakbedekkingen is het van groot belang dat ook de trekstangen meegemonteerd worden. De posities voor de bevestigingen van de 

trekstangen worden reeds in productie voorbereid. (fig. 1, pag. 11)
 - Trekstangen zorgen er echter voor dat de dakliggers op hun plaats blijven tijdens hoge sneeuw –en windbelastingen. Hierdoor kan er vermeden worden dat de dakbedekking uit hun profiel 

zouden gaan. Herhaal nu deze stappen tot de alle trekstangen geplaatst zijn. (fig. 2, pag. 11)

Steunkoker
 - Knip een stuk zelfklevende rubber type 15x3mm met dezelfde lengte als deze van de steunkoker. Kleef deze rubber in het muurprofiel aan de bovenzijde van de steunkoker.
 - Plaats de steunkoker tussen de dakliggers alsook tussen de dakbedekking en het muurprofiel. Deze zorgt er tevens voor dat de dakbedekking ondersteund wordt. (fig. 1, pag. 12)

Afwerking

Plaatsen van de eindrubbers:
(fig. 1, pag. 13)

Plaats de rubber type 12 mm in de buitenzijde van beide buitenste dakliggers.

Bevestigen van de kopplaten
(fig. 2, pag. 13)

Plaats silicone aan de beide kopplaten. Bevestig beide kopplaat met 4 inbusschroeven M6x16. Aan het uiteinde van de goot in de voorziene schroefgleuven.

Strakke afwerking
De strakke afwerking is een omranding die geplaatst wordt op een ACD® carport - overkapping. De montage van strakke afwerking dient te gebeuren tijdens de montage van 
het ACD® carport – overkapping. Dit behoort tot een van de laatste stappen bij het plaatsen van een ACD® carport – overkapping.

Plaats de strakke afwerkingsplaat tegenaan de goot zoals aangegeven op figuur(1), pagina(14). Bevestig deze aan de onderkant van de goot d.m.v. de verzonken schroeven. De 
gaten om deze te bevestigen worden al reeds door ACD® voorbereid. Indien men deze gaten niet wenst voorbereid te verkrijgen dient men dit specifiek te melden. Vooraleer 
men deze stap uitvoert, zorg ervoor dat er in elk gat om de strakke afwerkingsplaat te bevestigen silicone is toegebracht. (Dit om alles zo goed mogelijk af te dichten).

Herhaal deze stap langs elke zijde van de ACD® carport – overkapping. Zorg ervoor dat de verschillende strakke afwerkingsplaten naadloos aan elkaar aansluiten.

Bevestig zoals aangegeven op figuur(2), pagina(14) de strakke afwerking ook bovenaan aan de dakligger.

Zorg er ook voor de langs de bovenzijde van de strakke afwerkingsplaat de aansluitingen (zowel in de hoeken, en/of bij meerdere strakke afwerkingsplaten,…) worden bevestigd. 
Figuur(3), pagina(14).

Werk tot slot af met silicone waar de strakke afwerkingsplaten samen komen (in de hoeken, bij grotere ACD® carports – overkappingen kan het zijn dat de strakke 
afwerkingsplaat uit meerdere delen bestaat,…).

DISCLAIMER 
GEBRUIK ALLEEN DOOR ACD® GELEVERDE ORIGINELE ONDERDELEN. BIJ GEBRUIK VAN NIET-ORIGINELE ONDERDELEN VERVALT DE GARANTIE.



OPMETEN MESURE MEASURE LOTEN1

1 2



SPELING CHASSE CLEARANCE SPIEL2

2
1

Kunststofplaat
Plaque de polycarbonate
Polycarbonate plate
Kunststoffplatte



AFVOER&CONDENSATIE EVACUATION&CONDENSATION DRAINAGE&CONDENSATION ABFLUSS&KONDENSATION3

1
2



VERZAGEN&BOREN SCIER&FORER SAW&BORE SÄGEN&BOHREN4

2

31



WAARSCHUWING! ATTENTION! REMEMBER! WARNUNG!5

1



MUURPROFIEL PROFIL DE MUR WALL PROFILE WANDPROFIL6

1

2

3

A



PALEN + FUNDATIE POTEAUX + FONDATION POLES + FONDATION STANGEN + STIFTUNG7

1

2

3

4



GOOT GOUTTIÈRE GUTTER RINNE8

1

2

3



DAKLIGGERS TRAVERSE BEAM QUERBALKEN9

1

2

3



DAKRANDPROFIEL PLANCHE DE RIVE FASCIA BOARD TRAUFBRETT PROFIL10

1

2

3



TREKSTANG TIRANT TOW BAR ZUGSTANGE11

1 2



STEUNKOKER LUNETTE SUPPORT COLUMN SETZSTOCK12

1



AFWERKING FINITION COMPLETION ERLEDIGUNG13

1 2



STRAKKE AFWERKING FINITION COMPLETION ERLEDIGUNG14

1

4

2 3
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