
             MONTAGEVOORSCHRIFTEN 
                        PALMEX RIO 
Voor het leggen gebruikt men 8 shingles per 1 m2, met een gemiddelde regelafstand van 12cm.

Voor daken met een afloop meer dan 40 graden, is Palmex Rio waterdicht en kunnen de shingles 
rechtstreeks op het dak worden bevestigd. Bij daken met een minder grote afloop worden adviseren 
wij een waterdichte onderlaag. Zie hiervoor stap 2.

   Stap 2 (Optioneel). 

Maak het vast met een paar nietjes in de 
onderste overlapping zodat het doek niet 
kan wegwaaien.

   Stap 1 (Het plaatsen van de dakplanken.) 

Plaats over het gehele oppervlak over de 
dakbalken planken en zet deze goed vast.

Breng de waterdichte dakfolie aan op het dak met 
een minimale overlap van 10cm.

Stap 2 (vervolg):

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

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

Stap 3 (Het leggen van de shinglebladen)
:

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. 

Stap 3 (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 4 (Het afwerken van een dakhoek):

Leg de shingles op het dak conform de instructies in stap 3.
 
Zodra u bij de dakhoek aankomt, laat u de shingle ongeveer 
25 cm over de hoek uitsteken en zet u deze shingle op de 
gebruikelijke manier vast. Daarna knipt u het uitstekend 
gedeelte in een boog af (Zie afbeelding).

Plaats het tweede shingleblad zo dat hij 
onder het zojuist geplaatste shingleblad valt 
en zet hem met schroeven vast.

Monteer vervolgens een derde shingle en vouw 
deze om de hoek heen over beide eerdere bladen 
en zet hem vast. 

Stap 4 (vervolg):

Zet dit blad met twee schroeven op de hoek vast om 
een en ander strak te houden. Zorg ervoor dat de 
shinglebladen van de volgende laag (die op de 
gebruikelijke afstanden geplaatst dienen 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.
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