
Stap 2 (vervolg): 

Plaats hierna de iedere volgende rij shingles op 
12,5 centimeter afstand van de vorige. 

Voor extra stevigheid kunt 
u de shinglebladen met 
zogenaamde storm-
klemmen vastzetten.

Stap 3 (Het afwerken van een dakhoek):

Maak eerst een rails op maat zodat hij de afstand tussen 
de hoekbalk en de dichtsbijzijnde balk zonder problemen 
kan overbruggen. Schuif vervolgens het stuk rails op het 
shingleblad en vouw dit zoals gebruikelijk om. Knip het 
uitstekend gedeelte in een boog af (Zie afbeelding).

Zet de rails op de gebruikelijke manier vast met twee 
schroeven.

Prepareer een tweede shingleblad op de 
gebruikelijke manier. Plaats deze zo dat hij 
onder het zojuist geplaatste shingleblad valt 
en zet hem met schroeven vast op de balken.

Monteer vervolgens een derde op de gebruikelijke 
manier geprepareerde shingle en vouw deze om 
de hoek heen over beide eerder geplaatste bladen 
en zet hem vast op de balken. 

Stap 3 (vervolg):

Zet dit blad met twee schroeven op de hoekbak vast om 
een en ander strak te houden. Zorg ervoor dat de 
shinglebladen van de volgende laag (die op de 
gebruikelijke afstanden geplaatst dien te worden; 
zie boven) over deze constructie heen vallen

Als u bovenstaande stappen correct 
uitgevoerd hebt, heeft u een volledig 
waterdichte hoek en is er van de 
oplossing aan de buitkant niets te zien.

             MONTAGEVOORSCHRIFTEN 
                        PALMEX ALOHA 
Voor het leggen gebruikt men 9 shingles per 1 m2, met een gemiddelde regelafstand van 12cm.

Voor daken met een afloop meer dan 40 graden, is Palmex Aloha waterdicht en kunnen de shingles 
rechtstreeks op het dak worden bevestigd. 

Stap 1 (Prepareren van de Shingles). 

Open de kunststof montagerail 
voldoende zodat u hem om het 
shingleblad kunt schuiven. 

Schuif vervolgens de rail voorzichtig 
over het gehele shingleblad. Zodra 
deze shingle goed zit, schuif je de 
volgende shingle in de rail en zorg 
hierbij voor een minimale overlap 
van 5 cm van de shinglebladen.

Vouw de rails nu over het shingleblad heen 
zodat het blad klem komt te zitten.  
U kunt de shingle nu vastzetten.
Voor de montage zijn geen horizontale 
panlatten nodig; de montagerailsen volstaan. 

Gebruik voor het vastzetten van de 
shinglebladen speciale schroeven 
voorzien van rubberen afdichtringen 
van maximaal 5 centimeter lengte. 

Bij een dak met een afloop van minimaal 40 graden is geen
waterdichte ondergrond onnodig. De dakbalken mogen 
maximaal 50 centimeter uit elkaar staan. 

De tweede rij begint u met een halve shingle 
zodat u telkens de naden van de vorige rij 
overlapt. 

Deze tweede rij shingles plaatst u op 5 centimeter 
afstand van de onderste rij shingles. 

Zorg er bij het plaatsen van de volgende rails dat 
er minimaal 5 centimeter overlap is.

Stap 4:

Stap 2 (Het leggen van de voorbereidde shinglebladen)
:

u monteert de rails van de voorbereidde shingles 
rechtstreeks op de balken. 

De eerste shinglerail monteert u op 20 centimeter van de 
dakrand. 



Stap 2 (vervolg): 

Plaats hierna de iedere volgende rij shingles op 
12,5 centimeter afstand van de vorige. 

Voor extra stevigheid kunt 
u de shinglebladen met 
zogenaamde storm-
klemmen vastzetten.

Stap 3 (Het afwerken van een dakhoek):

Maak eerst een rails op maat zodat hij de afstand tussen 
de hoekbalk en de dichtsbijzijnde balk zonder problemen 
kan overbruggen. Schuif vervolgens het stuk rails op het 
shingleblad en vouw dit zoals gebruikelijk om. Knip het 
uitstekend gedeelte in een boog af (Zie afbeelding).

Zet de rails op de gebruikelijke manier vast met twee 
schroeven.

Prepareer een tweede shingleblad op de 
gebruikelijke manier. Plaats deze zo dat hij 
onder het zojuist geplaatste shingleblad valt 
en zet hem met schroeven vast op de balken.

Monteer vervolgens een derde op de gebruikelijke 
manier geprepareerde shingle en vouw deze om 
de hoek heen over beide eerder geplaatste bladen 
en zet hem vast op de balken. 

Stap 3 (vervolg):

Zet dit blad met twee schroeven op de hoekbak vast om 
een en ander strak te houden. Zorg ervoor dat de 
shinglebladen van de volgende laag (die op de 
gebruikelijke afstanden geplaatst dien te worden; 
zie boven) over deze constructie heen vallen

Als u bovenstaande stappen correct 
uitgevoerd hebt, heeft u een volledig 
waterdichte hoek en is er van de 
oplossing aan de buitkant niets te zien.

             MONTAGEVOORSCHRIFTEN 
                        PALMEX ALOHA 
Voor het leggen gebruikt men 9 shingles per 1 m2, met een gemiddelde regelafstand van 12cm.

Voor daken met een afloop meer dan 40 graden, is Palmex Aloha waterdicht en kunnen de shingles 
rechtstreeks op het dak worden bevestigd. 

Stap 1 (Prepareren van de Shingles). 

Open de kunststof montagerail 
voldoende zodat u hem om het 
shingleblad kunt schuiven. 

Schuif vervolgens de rail voorzichtig 
over het gehele shingleblad. Zodra 
deze shingle goed zit, schuif je de 
volgende shingle in de rail en zorg 
hierbij voor een minimale overlap 
van 5 cm van de shinglebladen.

Vouw de rails nu over het shingleblad heen 
zodat het blad klem komt te zitten.  
U kunt de shingle nu vastzetten.
Voor de montage zijn geen horizontale 
panlatten nodig; de montagerailsen volstaan. 

Gebruik voor het vastzetten van de 
shinglebladen speciale schroeven 
voorzien van rubberen afdichtringen 
van maximaal 5 centimeter lengte. 

Bij een dak met een afloop van minimaal 40 graden is geen
waterdichte ondergrond onnodig. De dakbalken mogen 
maximaal 50 centimeter uit elkaar staan. 

De tweede rij begint u met een halve shingle 
zodat u telkens de naden van de vorige rij 
overlapt. 

Deze tweede rij shingles plaatst u op 5 centimeter 
afstand van de onderste rij shingles. 

Zorg er bij het plaatsen van de volgende rails dat 
er minimaal 5 centimeter overlap is.

Stap 4:

Stap 2 (Het leggen van de voorbereidde shinglebladen)
:

u monteert de rails van de voorbereidde shingles 
rechtstreeks op de balken. 

De eerste shinglerail monteert u op 20 centimeter van de 
dakrand. 



Stap 2 (vervolg): 

Plaats hierna de iedere volgende rij shingles op 
12,5 centimeter afstand van de vorige. 

Voor extra stevigheid kunt 
u de shinglebladen met 
zogenaamde storm-
klemmen vastzetten.

Stap 3 (Het afwerken van een dakhoek):

Maak eerst een rails op maat zodat hij de afstand tussen 
de hoekbalk en de dichtsbijzijnde balk zonder problemen 
kan overbruggen. Schuif vervolgens het stuk rails op het 
shingleblad en vouw dit zoals gebruikelijk om. Knip het 
uitstekend gedeelte in een boog af (Zie afbeelding).

Zet de rails op de gebruikelijke manier vast met twee 
schroeven.

Prepareer een tweede shingleblad op de 
gebruikelijke manier. Plaats deze zo dat hij 
onder het zojuist geplaatste shingleblad valt 
en zet hem met schroeven vast op de balken.

Monteer vervolgens een derde op de gebruikelijke 
manier geprepareerde shingle en vouw deze om 
de hoek heen over beide eerder geplaatste bladen 
en zet hem vast op de balken. 

Stap 3 (vervolg):

Zet dit blad met twee schroeven op de hoekbak vast om 
een en ander strak te houden. Zorg ervoor dat de 
shinglebladen van de volgende laag (die op de 
gebruikelijke afstanden geplaatst dien te worden; 
zie boven) over deze constructie heen vallen

Als u bovenstaande stappen correct 
uitgevoerd hebt, heeft u een volledig 
waterdichte hoek en is er van de 
oplossing aan de buitkant niets te zien.

             MONTAGEVOORSCHRIFTEN 
                        PALMEX ALOHA 
Voor het leggen gebruikt men 9 shingles per 1 m2, met een gemiddelde regelafstand van 12cm.

Voor daken met een afloop meer dan 40 graden, is Palmex Aloha waterdicht en kunnen de shingles 
rechtstreeks op het dak worden bevestigd. 

Stap 1 (Prepareren van de Shingles). 

Open de kunststof montagerail 
voldoende zodat u hem om het 
shingleblad kunt schuiven. 

Schuif vervolgens de rail voorzichtig 
over het gehele shingleblad. Zodra 
deze shingle goed zit, schuif je de 
volgende shingle in de rail en zorg 
hierbij voor een minimale overlap 
van 5 cm van de shinglebladen.

Vouw de rails nu over het shingleblad heen 
zodat het blad klem komt te zitten.  
U kunt de shingle nu vastzetten.
Voor de montage zijn geen horizontale 
panlatten nodig; de montagerailsen volstaan. 

Gebruik voor het vastzetten van de 
shinglebladen speciale schroeven 
voorzien van rubberen afdichtringen 
van maximaal 5 centimeter lengte. 

Bij een dak met een afloop van minimaal 40 graden is geen
waterdichte ondergrond onnodig. De dakbalken mogen 
maximaal 50 centimeter uit elkaar staan. 

De tweede rij begint u met een halve shingle 
zodat u telkens de naden van de vorige rij 
overlapt. 

Deze tweede rij shingles plaatst u op 5 centimeter 
afstand van de onderste rij shingles. 

Zorg er bij het plaatsen van de volgende rails dat 
er minimaal 5 centimeter overlap is.

Stap 4:

Stap 2 (Het leggen van de voorbereidde shinglebladen)
:

u monteert de rails van de voorbereidde shingles 
rechtstreeks op de balken. 

De eerste shinglerail monteert u op 20 centimeter van de 
dakrand. 



Stap 2 (vervolg): 

Plaats hierna de iedere volgende rij shingles op 
12,5 centimeter afstand van de vorige. 

Voor extra stevigheid kunt 
u de shinglebladen met 
zogenaamde storm-
klemmen vastzetten.

Stap 3 (Het afwerken van een dakhoek):

Maak eerst een rails op maat zodat hij de afstand tussen 
de hoekbalk en de dichtsbijzijnde balk zonder problemen 
kan overbruggen. Schuif vervolgens het stuk rails op het 
shingleblad en vouw dit zoals gebruikelijk om. Knip het 
uitstekend gedeelte in een boog af (Zie afbeelding).

Zet de rails op de gebruikelijke manier vast met twee 
schroeven.

Prepareer een tweede shingleblad op de 
gebruikelijke manier. Plaats deze zo dat hij 
onder het zojuist geplaatste shingleblad valt 
en zet hem met schroeven vast op de balken.

Monteer vervolgens een derde op de gebruikelijke 
manier geprepareerde shingle en vouw deze om 
de hoek heen over beide eerder geplaatste bladen 
en zet hem vast op de balken. 

Stap 3 (vervolg):

Zet dit blad met twee schroeven op de hoekbak vast om 
een en ander strak te houden. Zorg ervoor dat de 
shinglebladen van de volgende laag (die op de 
gebruikelijke afstanden geplaatst dien te worden; 
zie boven) over deze constructie heen vallen

Als u bovenstaande stappen correct 
uitgevoerd hebt, heeft u een volledig 
waterdichte hoek en is er van de 
oplossing aan de buitkant niets te zien.

             MONTAGEVOORSCHRIFTEN 
                        PALMEX ALOHA 
Voor het leggen gebruikt men 9 shingles per 1 m2, met een gemiddelde regelafstand van 12cm.

Voor daken met een afloop meer dan 40 graden, is Palmex Aloha waterdicht en kunnen de shingles 
rechtstreeks op het dak worden bevestigd. 

Stap 1 (Prepareren van de Shingles). 

Open de kunststof montagerail 
voldoende zodat u hem om het 
shingleblad kunt schuiven. 

Schuif vervolgens de rail voorzichtig 
over het gehele shingleblad. Zodra 
deze shingle goed zit, schuif je de 
volgende shingle in de rail en zorg 
hierbij voor een minimale overlap 
van 5 cm van de shinglebladen.

Vouw de rails nu over het shingleblad heen 
zodat het blad klem komt te zitten.  
U kunt de shingle nu vastzetten.
Voor de montage zijn geen horizontale 
panlatten nodig; de montagerailsen volstaan. 

Gebruik voor het vastzetten van de 
shinglebladen speciale schroeven 
voorzien van rubberen afdichtringen 
van maximaal 5 centimeter lengte. 

Bij een dak met een afloop van minimaal 40 graden is geen
waterdichte ondergrond onnodig. De dakbalken mogen 
maximaal 50 centimeter uit elkaar staan. 

De tweede rij begint u met een halve shingle 
zodat u telkens de naden van de vorige rij 
overlapt. 

Deze tweede rij shingles plaatst u op 5 centimeter 
afstand van de onderste rij shingles. 

Zorg er bij het plaatsen van de volgende rails dat 
er minimaal 5 centimeter overlap is.

Stap 4:

Stap 2 (Het leggen van de voorbereidde shinglebladen)
:

u monteert de rails van de voorbereidde shingles 
rechtstreeks op de balken. 

De eerste shinglerail monteert u op 20 centimeter van de 
dakrand. 


