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Stückliste

1. Wandprofil
2. Scharnier-Profil
3. Regenrinne - rund (a), gerade (b)
4. Sparre
5. Klickprofil Sparre
6. Klickprofil der Endsparre
7. Abdeckleiste Klickprofil (Sparre und Scharnier-Profil)
8. Stütze
9. Klickabdeckung Stütze vorne - rund (a), gerade (b)
10. Klickabdeckung Stütze hinten
11. Fallrohr Ø 50 mm
12. Klemmbügel, Fallrohr Ø 50 mm
13. Seitenplatte Wandprofil und Regenrinne (Satz) -

rund (a), gerade (b)
14. Endplatte Sparre
15. Montagefuß

16. Gummi (Sparre)
17. Abdeckgummi Wandprofil
18. Gummi Scharnier-Profil (Wandprofil und Regenrinne)
19. Fallrohrstutze
20. Nuss für Fallrohrstutze
21. Laubfangkorb
22. Bohrschablone Regenrinne - rund (a), gerade (b)
23. Fundamentfuß
24. Kondenzprofile für Polycarbonatplatte
25. Polycarbonatplatte
26. Glasplatte

A Schraube und Dübel (nicht mitgeliefert)
B Schraube 3,5x19 DIN 7981
C Schraube 4,2x45 DIN 7981
D Ring E14 5,5

H1

D

B

B

H2

Neigungswinkel 
min. 7° 
max. 15°

Montageanleitung Terrassenüberdachung EUROPE 8908
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Notwendiges Werkzeug
• Bohrmaschine
• Metallbohrer
• Steinbohrer
• Kreuzschlitzschraubendreher
• Inbusschlüsselsatz
• Rollenmaß

• Wasserwaage
• Bleistift
• Schneidezange
• Schlitzschraubendreher
• Silikon-Dichtstoff (säurefrei)
• Gummihammer

Wichtig vor der Montage

Vorsicht vor Beschädigungen
Verwenden Sie beim Öffnen der Verpackung kein Messer oder einen anderen scharfen Gegenstand. Der Inhalt könnte 
beschädigt werden. Legen Sie den Inhalt auf eine weiche Unterlage.  
Vorsicht beim Bohren. Fallender Bohrstaub kann Beschädigungen verursachen.

Überprüfen Sie, ob die Fassade eben ist.

Allgemeiner Warnhinweis 
Wenn Sie das Produkt selbst montieren, ist das Ihr eigenes Risiko. Benutzen Sie diese Anweisungen nur als ein Hilfsmittel 
und nur bei der Montage dieses spezifischen Produkts.  

Montageanleitung Terrassenüberdachung EUROPE 8908
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1. Montage	des	Wandprofils

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
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2. Regenrinne

4 22a 3a 3b

21

19

20

22b

Ø 4 mm Ø 50 mm

SILIKON
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Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
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3. Fundament

Maß B und D = die Maße auf Ihrem Auftragsformular 
(siehe Abbildung auf Seite 4).

Achtung! 
Bevor Sie die Fundamentblöcke endgültig anbringen, 
müssen Sie zuerst die Stützen, die Regenrinne und die 
Endsparren montieren. Erst dann kennen Sie die exakte 
Position der Fundamentblöcke.

Maß D minus 162 mm

Montageanleitung Terrassenüberdachung EUROPE 8908



15 8B H gesamt

Standard 2500 mm

8
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H2 

H gesamt

min. 60 mm

8

9

4. Stützen platzieren

9

Maß H2 = die Maße auf Ihrem 
   Auftragsformular 

(siehe Abbildung auf Seite 4)

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
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Überläufe
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3
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5. Regenrinne montieren

Achtung!
Wenn die Überdachung zwischen 2 Wänden angebracht ist und die Überläufe funktionieren nicht mehr, 
dann muss der Wasserabfluss mit einem zusätzlichen Abfluss angepasst werden. Auf diese Weise kann das 
Überfließen von Wasser vermieden werden.

Montageanleitung Terrassenüberdachung EUROPE 8908



Y

Y

4

16

16 14

B

1 2 3

B

2

poly
55.2
44.2

11

11

6. Sparren montieren

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
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Formel zur Berechnung des Zwischenraums der Dachsparren

Gesamtbreite (mm) - 9 mm = .....  –  (die Anzahl der Sparren x 57 mm) = .....  :  die Anzahl der Platten  =  der Raum 
zwischen den Sparren (mm).

Achtung! Das ist ein Beispielmaß!

6000 mm - 9 = 5991 mm  –  (8 Sparren x 57 mm) 456  =  5535 mm  :  7  =  791 mm

12

12
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Let op!
Plaats de glasplaat 
met de geslepen zijde 
richting de goot!
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Let op! 
Plaats de glasplaat met de 
geslepen zijde richting de goot!

Glas Polycarbonaat  
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± 70 cm

Bohrlinie

± 70 cm
Ø 3,5 mm

13

7. Glas- oder Polycarbonatplatten platzieren

14

UV-Schutzfolie

X X

13

Glas 
Achtung!  Legen Sie die Glas-
platten mit die geschliffenen 
Facettenrändern in Richtung 
die Regenrinne.

Polycarbonat

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
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8. Finish

  Warnung!
NICHT auf den Glas- oder Polycarbonatplatten stehen, nur 
auf den Sparren.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
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Verarbeitung der Polycarbonatplatte

Lagerung

Bei der Lagerung müssen die Polycarbonatplatten auf einem ebenen Untergrund liegen, beispielsweise auf Paletten. 
Die Platten dürfen nicht direkt auf dem Boden gestapelt werden. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und 
Regenwasser und decken Sie sie mit einer weißen Polyethylenfolie ab. Lagerung vorzugsweise innen. Wenn draußen, 
dann unter einer Abdeckung.

Sägen

• Sägen mit Handkreissäge oder Stichsäge mit fein gezahntem Sägeblatt. 
  Benutzen Sie einen stabilen und schwingungsfreien Untergrund und vermeiden Sie, dass die Platte klappern oder frei 
  schlingern kann.
• Zum Sägen und Bohren die Schutzfolie nicht entfernen. Dies verhindert Kratzer auf der Oberfläche.
•  Danach die Kanäle mit trockener Druckluft reinigen. Danach unmittelbar mit AntiDust Tape oder Transporttape abdichten.

Opslag
- Bij opslag dienen de polycarbonaatplaten op een effen ondergrond 

te liggen,
bijvoorbeeld op pallets. De platen mogen niet rechtstreeks 
op de grond gestapeld worden.

- Vermijd direct zonlichten en regenwater en dek af met witte 
polytheenfolie.

- Opslag bij voorkeur binnen. Indien buiten dan onder een afdak.

Zagen 
- Zagen met een handcirkelzaag of decoupeerzaag met fijn getand 

zaagblad.
- Gebruik een stabiele en trilvrije ondergrond en voorkom het slingeren 

en klapperen van de plaat.
- De beschermfolie niet verwijderen voor het zagen en boren.

Dit voorkomt krassen op het oppervlak.
- Daarna de kanalen met droge perslucht reinigen. Daarna onmiddellijk 

met Antidust tape of transport tape dichten.

Speling en installatie
-  Door temperatuurschommelingen kunnen polycarbonaatplaten 

uitzetten of krimpen.
- De plaat wordt aan de onderzijde geblokkeerd tegen afschuiving door 

een eindschotje op het afdekprofiel. De hele speling dient dan aan de 
bovenzijde te worden voorzien.

- De zijkant van de plaat dient minimaal een speling van circa 3 mm 
te hebben.

Afdichten tegen vocht en condens
- Polycarbonaat is gas- en dampdoorlatend daarom valt condensvocht 

niet helemaal te voorkomen. Een juiste dakhelling tussen 7  – 10oo  en 
een doelmatige afdichting beperkt dit.

- De platen dienen aan de bovenzijde afgeplakt te worden met gesloten 
AntiDust tape. De onderkant dient te worden afgeplakt met perforatie 
AntiDust tape.

- Mogelijk onder en boven een strookje beschermfolie weghalen 
(ca. 3 cm).

- Licht insnijden met stainley mes.

Condensprofiel plaatsen
Na het aanbrengen van de AntiDust tape de plaat aan de onderzijde 
voorzien van een condensprofiel over de gehele breedte van de plaat.

Verwijderen beschermfolie van UV-laag
Na het aanbrengen van het condensprofiel kan de polycarbonaatplaat 
gemonteerd worden. Het verwijderen van de UV beschermfolie kan 
eventueel na het monteren maar ook voor het monteren. Als het voor 
het monteren verwijderd wordt is dat eenvoudiger en bovendien veiliger.
Men hoeft daarvoor niet het dak op.

Niet op de polycarbonaatplaten gaan staan
De polycarbonaatplaten zijn absoluut sterk, maar onvoldoende bestand 
tegen puntbelasting. Loop er niet op! Loop alleen op de randen waar 
balken en afdekstrips zitten of gebruik een plank.

Reiniging
- De platen minimaal 1 keer per jaar met lauw water en zeepsop 

reinigen. Gebruik eventueel een oplossing van net alkalische zeep in 
combinatie met een telescopische autoborstel.

- Gebruik een zachte borstel of spons.
- Nooit schuurmiddelen of oplosmiddelen gebruiken.
- Voor- en naspoelen met veel water en als laatste afnemen met een 

zachte doek.

Het verwerken van polycarbonaatplaat

AntiDust tape (gesloten)

UV-laag zit boven

AntiDust tape 
(open)

 7  - 10oo 

Condensprofiel

UV-laag

Condensprofiel

Spiel und Installation

Polycarbonatplatten können sich durch Temperaturschwankungen ausdehnen oder schrumpfen.
Die Platte wird an der Unterseite mithilfe eines Endschotts auf dem Abdeckprofil gegen Rutschen blockiert. 
Das gesamte Spiel muss an der Oberseite vorgesehen werden.
Die Seite der Platte muss ein Spiel von mindestens circa 3 mm haben.

Opslag
- Bij opslag dienen de polycarbonaatplaten op een effen ondergrond 

te liggen,
bijvoorbeeld op pallets. De platen mogen niet rechtstreeks 
op de grond gestapeld worden.

- Vermijd direct zonlichten en regenwater en dek af met witte 
polytheenfolie.

- Opslag bij voorkeur binnen. Indien buiten dan onder een afdak.

Zagen 
- Zagen met een handcirkelzaag of decoupeerzaag met fijn getand 

zaagblad.
- Gebruik een stabiele en trilvrije ondergrond en voorkom het slingeren 

en klapperen van de plaat.
- De beschermfolie niet verwijderen voor het zagen en boren.

Dit voorkomt krassen op het oppervlak.
- Daarna de kanalen met droge perslucht reinigen. Daarna onmiddellijk 

met Antidust tape of transport tape dichten.

Speling en installatie
-  Door temperatuurschommelingen kunnen polycarbonaatplaten 

uitzetten of krimpen.
- De plaat wordt aan de onderzijde geblokkeerd tegen afschuiving door 

een eindschotje op het afdekprofiel. De hele speling dient dan aan de 
bovenzijde te worden voorzien.

- De zijkant van de plaat dient minimaal een speling van circa 3 mm 
te hebben.

Afdichten tegen vocht en condens
- Polycarbonaat is gas- en dampdoorlatend daarom valt condensvocht 

niet helemaal te voorkomen. Een juiste dakhelling tussen 7  – 10oo  en 
een doelmatige afdichting beperkt dit.

- De platen dienen aan de bovenzijde afgeplakt te worden met gesloten 
AntiDust tape. De onderkant dient te worden afgeplakt met perforatie 
AntiDust tape.

- Mogelijk onder en boven een strookje beschermfolie weghalen 
(ca. 3 cm).

- Licht insnijden met stainley mes.

Condensprofiel plaatsen
Na het aanbrengen van de AntiDust tape de plaat aan de onderzijde 
voorzien van een condensprofiel over de gehele breedte van de plaat.

Verwijderen beschermfolie van UV-laag
Na het aanbrengen van het condensprofiel kan de polycarbonaatplaat 
gemonteerd worden. Het verwijderen van de UV beschermfolie kan 
eventueel na het monteren maar ook voor het monteren. Als het voor 
het monteren verwijderd wordt is dat eenvoudiger en bovendien veiliger.
Men hoeft daarvoor niet het dak op.

Niet op de polycarbonaatplaten gaan staan
De polycarbonaatplaten zijn absoluut sterk, maar onvoldoende bestand 
tegen puntbelasting. Loop er niet op! Loop alleen op de randen waar 
balken en afdekstrips zitten of gebruik een plank.

Reiniging
- De platen minimaal 1 keer per jaar met lauw water en zeepsop 

reinigen. Gebruik eventueel een oplossing van net alkalische zeep in 
combinatie met een telescopische autoborstel.

- Gebruik een zachte borstel of spons.
- Nooit schuurmiddelen of oplosmiddelen gebruiken.
- Voor- en naspoelen met veel water en als laatste afnemen met een 

zachte doek.

Het verwerken van polycarbonaatplaat

AntiDust tape (gesloten)

UV-laag zit boven

AntiDust tape 
(open)

 7  - 10oo 

Condensprofiel

UV-laag

CondensprofielTechnische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Montageanleitung Terrassenüberdachung EUROPE 8908



18

Abdichten gegen Feuchtigkeit und Kondenswasser

Polycarbonat ist gas- und dampfdurchlässig, daher kann Kondensfeuchtigkeit nicht vollständig vermieden werden. 
Eine richtige Dachneigung zwischen 7° und 10° und eine zweckmäßige Abdichtung schränken dies ein.
•  Die Platten müssen an der Oberseite mit geschlossenem AntiDust Tape abgeklebt werden.
• Die Unterseite muss mit perforiertem AntiDust Tape abgeklebt werden.
• Möglicherweise unten und oben einen Streifen Schutzfolie wegnehmen (ca. 3 cm).
• Mit Stanleymesser leicht einschneiden.

Opslag
- Bij opslag dienen de polycarbonaatplaten op een effen ondergrond 

te liggen,
bijvoorbeeld op pallets. De platen mogen niet rechtstreeks 
op de grond gestapeld worden.

- Vermijd direct zonlichten en regenwater en dek af met witte 
polytheenfolie.

- Opslag bij voorkeur binnen. Indien buiten dan onder een afdak.

Zagen 
- Zagen met een handcirkelzaag of decoupeerzaag met fijn getand 

zaagblad.
- Gebruik een stabiele en trilvrije ondergrond en voorkom het slingeren 

en klapperen van de plaat.
- De beschermfolie niet verwijderen voor het zagen en boren.

Dit voorkomt krassen op het oppervlak.
- Daarna de kanalen met droge perslucht reinigen. Daarna onmiddellijk 

met Antidust tape of transport tape dichten.

Speling en installatie
-  Door temperatuurschommelingen kunnen polycarbonaatplaten 

uitzetten of krimpen.
- De plaat wordt aan de onderzijde geblokkeerd tegen afschuiving door 

een eindschotje op het afdekprofiel. De hele speling dient dan aan de 
bovenzijde te worden voorzien.

- De zijkant van de plaat dient minimaal een speling van circa 3 mm 
te hebben.

Afdichten tegen vocht en condens
- Polycarbonaat is gas- en dampdoorlatend daarom valt condensvocht 

niet helemaal te voorkomen. Een juiste dakhelling tussen 7  – 10oo  en 
een doelmatige afdichting beperkt dit.

- De platen dienen aan de bovenzijde afgeplakt te worden met gesloten 
AntiDust tape. De onderkant dient te worden afgeplakt met perforatie 
AntiDust tape.

- Mogelijk onder en boven een strookje beschermfolie weghalen 
(ca. 3 cm).

- Licht insnijden met stainley mes.

Condensprofiel plaatsen
Na het aanbrengen van de AntiDust tape de plaat aan de onderzijde 
voorzien van een condensprofiel over de gehele breedte van de plaat.

Verwijderen beschermfolie van UV-laag
Na het aanbrengen van het condensprofiel kan de polycarbonaatplaat 
gemonteerd worden. Het verwijderen van de UV beschermfolie kan 
eventueel na het monteren maar ook voor het monteren. Als het voor 
het monteren verwijderd wordt is dat eenvoudiger en bovendien veiliger.
Men hoeft daarvoor niet het dak op.

Niet op de polycarbonaatplaten gaan staan
De polycarbonaatplaten zijn absoluut sterk, maar onvoldoende bestand 
tegen puntbelasting. Loop er niet op! Loop alleen op de randen waar 
balken en afdekstrips zitten of gebruik een plank.

Reiniging
- De platen minimaal 1 keer per jaar met lauw water en zeepsop 

reinigen. Gebruik eventueel een oplossing van net alkalische zeep in 
combinatie met een telescopische autoborstel.

- Gebruik een zachte borstel of spons.
- Nooit schuurmiddelen of oplosmiddelen gebruiken.
- Voor- en naspoelen met veel water en als laatste afnemen met een 

zachte doek.

Het verwerken van polycarbonaatplaat

AntiDust tape (gesloten)

UV-laag zit boven

AntiDust tape 
(open)

 7  - 10oo 

Condensprofiel

UV-laag

Condensprofiel

Kondensprofil	montieren

Nach dem Anbringen des AntiDust Tapes die Platte an der Unterseite mit einem Kondensprofil über die gesamte Breite 
der Platte versehen.

Opslag
- Bij opslag dienen de polycarbonaatplaten op een effen ondergrond 

te liggen,
bijvoorbeeld op pallets. De platen mogen niet rechtstreeks 
op de grond gestapeld worden.

- Vermijd direct zonlichten en regenwater en dek af met witte 
polytheenfolie.

- Opslag bij voorkeur binnen. Indien buiten dan onder een afdak.

Zagen 
- Zagen met een handcirkelzaag of decoupeerzaag met fijn getand 

zaagblad.
- Gebruik een stabiele en trilvrije ondergrond en voorkom het slingeren 

en klapperen van de plaat.
- De beschermfolie niet verwijderen voor het zagen en boren.

Dit voorkomt krassen op het oppervlak.
- Daarna de kanalen met droge perslucht reinigen. Daarna onmiddellijk 

met Antidust tape of transport tape dichten.

Speling en installatie
-  Door temperatuurschommelingen kunnen polycarbonaatplaten 

uitzetten of krimpen.
- De plaat wordt aan de onderzijde geblokkeerd tegen afschuiving door 

een eindschotje op het afdekprofiel. De hele speling dient dan aan de 
bovenzijde te worden voorzien.

- De zijkant van de plaat dient minimaal een speling van circa 3 mm 
te hebben.

Afdichten tegen vocht en condens
- Polycarbonaat is gas- en dampdoorlatend daarom valt condensvocht 

niet helemaal te voorkomen. Een juiste dakhelling tussen 7  – 10oo  en 
een doelmatige afdichting beperkt dit.

- De platen dienen aan de bovenzijde afgeplakt te worden met gesloten 
AntiDust tape. De onderkant dient te worden afgeplakt met perforatie 
AntiDust tape.

- Mogelijk onder en boven een strookje beschermfolie weghalen 
(ca. 3 cm).

- Licht insnijden met stainley mes.

Condensprofiel plaatsen
Na het aanbrengen van de AntiDust tape de plaat aan de onderzijde 
voorzien van een condensprofiel over de gehele breedte van de plaat.

Verwijderen beschermfolie van UV-laag
Na het aanbrengen van het condensprofiel kan de polycarbonaatplaat 
gemonteerd worden. Het verwijderen van de UV beschermfolie kan 
eventueel na het monteren maar ook voor het monteren. Als het voor 
het monteren verwijderd wordt is dat eenvoudiger en bovendien veiliger.
Men hoeft daarvoor niet het dak op.

Niet op de polycarbonaatplaten gaan staan
De polycarbonaatplaten zijn absoluut sterk, maar onvoldoende bestand 
tegen puntbelasting. Loop er niet op! Loop alleen op de randen waar 
balken en afdekstrips zitten of gebruik een plank.

Reiniging
- De platen minimaal 1 keer per jaar met lauw water en zeepsop 

reinigen. Gebruik eventueel een oplossing van net alkalische zeep in 
combinatie met een telescopische autoborstel.

- Gebruik een zachte borstel of spons.
- Nooit schuurmiddelen of oplosmiddelen gebruiken.
- Voor- en naspoelen met veel water en als laatste afnemen met een 

zachte doek.

Het verwerken van polycarbonaatplaat

AntiDust tape (gesloten)

UV-laag zit boven

AntiDust tape 
(open)

 7  - 10oo 

Condensprofiel

UV-laag

Condensprofiel

AntiDust Tape (geschlossen)

AntiDust Tape 
(offen)

UV-Schutzfolie an Oberseite

UV-Schutzfolie 

Kondensprofil 

Kondensprofil  

Montageanleitung Terrassenüberdachung EUROPE 8908
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Schutzfolie von der UV-Schicht entfernen

Nach dem Anbringen des Kondensprofils kann die Polycarbonatplatte montiert werden. Das Entfernen der UV-Schutzfolie 
kann eventuell nach dem Montieren geschehen, aber auch vor dem Montieren. Wenn sie vor dem Montieren entfernt wird, 
ist das einfacher und zudem sicherer. Man muss dafür nicht auf das Dach.

Nicht auf den Polycarbonatplatten stehen.

Die Polycarbonatplatten sind sehr stark, aber unzureichend beständig gegen Punktbelastung. Laufen Sie nicht darauf! 
Laufen Sie nur auf den Rändern, wo sich Balken und Abdeckstreifen befinden oder benutzen Sie eine Planke.

Reinigung

•  Die Platten mindestens einmal pro Jahr mit lauwarmem Wasser und Seifenlauge reinigen. Benutzen Sie eventuell eine
Lösung aus nicht alkalischer Seife in Kombination mit einer ausziehbaren Autobürste.

• Benutzen Sie eine weiche Bürste einen Schwamm.
• Keine Scheuermittel oder Lösungsmittel benutzen.
• Vor- und Nachspülen mit viel Wasser und den Rest mit einem weichen Tuch aufnehmen.

Opslag
- Bij opslag dienen de polycarbonaatplaten op een effen ondergrond  

te liggen,
bijvoorbeeld op pallets. De platen mogen niet rechtstreeks 
op de grond gestapeld worden.

- Vermijd direct zonlichten en regenwater en dek af met witte 
polytheenfolie.

- Opslag bij voorkeur binnen. Indien buiten dan onder een afdak.

Zagen 
- Zagen met een handcirkelzaag of decoupeerzaag met fijn getand 

zaagblad.
- Gebruik een stabiele en trilvrije ondergrond en voorkom het slingeren 

en klapperen van de plaat.
- De beschermfolie niet verwijderen voor het zagen en boren.

Dit voorkomt krassen op het oppervlak.
- Daarna de kanalen met droge perslucht reinigen. Daarna onmiddellijk 

met Antidust tape of transport tape dichten.

Speling en installatie
-   Door temperatuurschommelingen kunnen polycarbonaatplaten 

uitzetten of krimpen.
- De plaat wordt aan de onderzijde geblokkeerd tegen afschuiving door 

een eindschotje op het afdekprofiel. De hele speling dient dan aan de 
bovenzijde te worden voorzien.

- De zijkant van de plaat dient minimaal een speling van circa 3 mm 
te hebben.

Afdichten tegen vocht en condens
- Polycarbonaat is gas- en dampdoorlatend daarom valt condensvocht 

niet helemaal te voorkomen. Een juiste dakhelling tussen 5o – 10o en 
een doelmatige afdichting beperkt dit.

- De platen dienen aan de bovenzijde afgeplakt te worden met gesloten 
AntiDust tape. De onderkant dient te worden afgeplakt met perforatie 
AntiDust tape.

- Mogelijk onder en boven een strookje beschermfolie weghalen 
(ca. 3 cm).

- Licht insnijden met stainley mes.

Condensprofiel plaatsen
Na het aanbrengen van de AntiDust tape de plaat aan de onderzijde 
voorzien van een condensprofiel over de gehele breedte van de plaat.

Verwijderen beschermfolie van UV-laag
Na het aanbrengen van het condensprofiel kan de polycarbonaatplaat 
gemonteerd worden. Het verwijderen van de UV beschermfolie kan 
eventueel na het monteren maar ook voor het monteren. Als het voor 
het monteren verwijderd wordt is dat eenvoudiger en bovendien veiliger. 
Men hoeft daarvoor niet het dak op.

Niet op de polycarbonaatplaten gaan staan
De polycarbonaatplaten zijn absoluut sterk, maar onvoldoende bestand 
tegen puntbelasting. Loop er niet op! Loop alleen op de randen waar 
balken en afdekstrips zitten of gebruik een plank.

Reiniging
- De platen minimaal 1 keer per jaar met lauw water en zeepsop 

reinigen. Gebruik eventueel een oplossing van net alkalische zeep in 
combinatie met een telescopische autoborstel.

- Gebruik een zachte borstel of spons.
- Nooit schuurmiddelen of oplosmiddelen gebruiken.
- Voor- en naspoelen met veel water en als laatste afnemen met een 

zachte doek.

Het verwerken van polycarbonaatplaat

AntiDust tape (gesloten)

UV-laag zit boven

AntiDust tape 
(gesloten)

5o – 10o

Condensprofiel

UV-laag

Condensprofiel

Opslag
- Bij opslag dienen de polycarbonaatplaten op een effen ondergrond  

te liggen,
bijvoorbeeld op pallets. De platen mogen niet rechtstreeks 
op de grond gestapeld worden.

- Vermijd direct zonlichten en regenwater en dek af met witte 
polytheenfolie.

- Opslag bij voorkeur binnen. Indien buiten dan onder een afdak.

Zagen 
- Zagen met een handcirkelzaag of decoupeerzaag met fijn getand 

zaagblad.
- Gebruik een stabiele en trilvrije ondergrond en voorkom het slingeren 

en klapperen van de plaat.
- De beschermfolie niet verwijderen voor het zagen en boren.

Dit voorkomt krassen op het oppervlak.
- Daarna de kanalen met droge perslucht reinigen. Daarna onmiddellijk 

met Antidust tape of transport tape dichten.

Speling en installatie
-   Door temperatuurschommelingen kunnen polycarbonaatplaten 

uitzetten of krimpen.
- De plaat wordt aan de onderzijde geblokkeerd tegen afschuiving door 

een eindschotje op het afdekprofiel. De hele speling dient dan aan de 
bovenzijde te worden voorzien.

- De zijkant van de plaat dient minimaal een speling van circa 3 mm 
te hebben.

Afdichten tegen vocht en condens
- Polycarbonaat is gas- en dampdoorlatend daarom valt condensvocht 

niet helemaal te voorkomen. Een juiste dakhelling tussen 5o – 10o en 
een doelmatige afdichting beperkt dit.

- De platen dienen aan de bovenzijde afgeplakt te worden met gesloten 
AntiDust tape. De onderkant dient te worden afgeplakt met perforatie 
AntiDust tape.

- Mogelijk onder en boven een strookje beschermfolie weghalen 
(ca. 3 cm).

- Licht insnijden met stainley mes.

Condensprofiel plaatsen
Na het aanbrengen van de AntiDust tape de plaat aan de onderzijde 
voorzien van een condensprofiel over de gehele breedte van de plaat.

Verwijderen beschermfolie van UV-laag
Na het aanbrengen van het condensprofiel kan de polycarbonaatplaat 
gemonteerd worden. Het verwijderen van de UV beschermfolie kan 
eventueel na het monteren maar ook voor het monteren. Als het voor 
het monteren verwijderd wordt is dat eenvoudiger en bovendien veiliger.
Men hoeft daarvoor niet het dak op.

Niet op de polycarbonaatplaten gaan staan
De polycarbonaatplaten zijn absoluut sterk, maar onvoldoende bestand 
tegen puntbelasting. Loop er niet op! Loop alleen op de randen waar 
balken en afdekstrips zitten of gebruik een plank.

Reiniging
- De platen minimaal 1 keer per jaar met lauw water en zeepsop 

reinigen. Gebruik eventueel een oplossing van net alkalische zeep in 
combinatie met een telescopische autoborstel.

- Gebruik een zachte borstel of spons.
- Nooit schuurmiddelen of oplosmiddelen gebruiken.
- Voor- en naspoelen met veel water en als laatste afnemen met een 

zachte doek.

Het verwerken van polycarbonaatplaat

AntiDust tape (gesloten)

UV-laag zit boven

AntiDust tape 
(gesloten)

5o – 10o

Condensprofiel

UV-laag

Condensprofiel

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
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EN 1090-1:2009 + A1:2011

Aluminiumteile, verwendbar in Terrassenüberdachung entsprechend Auftrag:

Toleranzen zu geometrischen Angaben: EN 1090-3

Schweißbarkeit: N.A.

Bruchzähigkeit:  nicht für Aluminiumprodukte

Reaktion auf Brand: Material klassifiziert: Klasse A1

Freisetzen von Cadmium:  NPD

Radioaktive Strahlung:   NPD

Haltbarkeit:  Oberfläche pulverbeschichtet entsprechend 
Qualitätsklasse 3

Konstruktive Merkmale:
Tragfähigkeit:   Entwurf entsprechend EN 1990 (Eurocode 1) und EN 

1999 (Eurocode 9): Referenz: Auftragsnummer  

Verformung im Brechbarkeits-Grenzzustand: NPD
Ermüdungsstärke: NPD
Brandwiderstand: Klasse A1
Fertigung: entsprechend Teilespezifikation; Referenz Auftrag 

und EN 1090-3, EXC1

Zertifikatnummer: 

VS Sonnenschutz GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 18

09390 Gornsdorf

0036-CPR-1090-1.00668.TÜVSÜD.2017.001

Montageanleitung Terrassenüberdachung EUROPE 8908




