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7. Herhaal indien nodig stappen 4 en 5.

TIPS

8. Breng de (speciaal in het assortiment verkrijgbare)
filtertapes aan als volgt
- bovenzijde (muurzijde) de Martens gesloten
tape G3600
- onderzijde (zichtzijde) de Martens open
tape AD3400

Onderhoud/Reiniging
Onder normale omstandigheden zorgt regen voor
voldoende reiniging. Af en toe reinigen met een
oplossing van niet-alkalische zeep in water, mits deze
geen schuur-en of oplosmiddelen bevat. Gebruik altijd
zachte schone doeken.
Opslag
Gestapelde platen moeten tegen rechtstreekse
zonnewarmte worden afgeschermd om vervorming te
vermijden en het op elkaar plakken van de folie tegen
te gaan.

Zorg ervoor dat de polycarbonaat platen schoon,
vetvrij en droog zijn!
9. Gebruik aan de voorzijde het Martens aluminium
afsluitprofiel.

Martens Kunststoffen, Statendamweg 75-77, 4905 AD Oosterhout
tel +31 (0)162 - 422900 www.martensgroep.eu

Martens Easyclick
Daksysteem
Polycarbonaat Panelen Opaal
16mm 300x25cm
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Martens Easyclick Daksysteem

MONTAGE

•
•
•
•
•
•
•
•

1. Zorg voor een hellingsgraad van minimaal 5°
(9 cm per strekkende meter).

5. Bevestig het eerste paneel op de houten onderligger
met RVS schroeven.

2. Zorg voor een goede houten onderconstructie en
houd rekening met een maximale afstand van
1 meter tussen de draagbalken (dit onder normale
wind en sneeuwbelasting):

Boor de schroefgaten in het onderste gootje van het
paneel. Boor altijd 3mm ruimer voor! De boorgaten
moeten minimaal 40mm uit de plaathoeken liggen!

Polycarbonaat Panelen Opaal 16mm 300x25cm

duurzaam
eenzijdig UV
hoge slagvastheid
80% lichtdoorlatend
eenvoudig te zagen
eenvoudige montage
temperatuurbestendigheid -20°C tot + 100°C
licht in gewicht

afstand

De panelen worden haaks geplaatst op de dwarsliggers!
3. Gebruik voor de muuraansluiting (het in het
assortiment verkrijgbare) muurprofiel van
aluminium. Voor de zijkanten kunt u de randprofielen
of het aluminium afsluitprofiel gebruiken.

4. Zaag panelen op de juiste lengtemaat met een cirkel,
decoupeer of fijngetande handzaag.

6. Klik het volgende paneel in het zojuist gemonteerde
paneel en druk beide panelen stevig aan.

