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1. Algemene informatie

3. Onderconstructie

vinyPlus gevelpanelen worden uit hoogwaardige kunststoffen (ABS) geproduceerd en met Renolit buitenfolie bekleed,
en zijn onderhoudsvrij, slagvast en kleurecht.
vinyPlus ® komt met 10 jaar fabrieksgarantie.

MONTAGE VAN HET HOUTEN REGELWERK
De verticale of horizontale draaglatten (28 x 48 mm) mogen
maximaal op 300 mm h.o.h. bevestigd worden. (afbeelding 3)

®

4. Bewerken en zagen
Art.nr.: 400
18
180

5. Montage

Art.nr.: 480

1

Bewerken en zagen van de vinyPlus ® gevelpanelen wordt
gedaan met normaal houtbewerkingsgereedschap.

18
180

- breedte
180 mm
- werkende breedte
150 mm
- dikte
18 mm
- lengte
6000 mm
vinyPlus ® gevelpanelen vallen onder de klasse B2-Din 4102-4

(afbeelding 4)

®

vinyPlus gevelpanelen worden in de regel vanaf het startprofiel gemonteerd. Het onderste paneel wordt met een
waterpas gesteld, in het bijbehorende startprofiel, van waar
er dus waterpas opgestapeld kan worden.

OPSLAG
De opslag moet op een vlakke ondergrond geschieden.
Buiten opslag in de zon en regen moeten vermeden worden.

2. Montage handleiding

Speciale ventilatiestrip
Art.nr. 423

(afbeelding 2)

Bij montage van de vinyPlus ® gevelpanelen is het noodzakelijk beluchting en ontluchting te creëeren. Dit creëert u
door een verticaal of horizontaal regelwerk aan te brengen
op een afstand van 300 mm h.o.h. Hierdoor ontstaat er een
lucht spouw welke aan de boven- en onderkant of aan de
zijkanten moet worden opengelaten om de luchtstroom
achter de constructie op gang te houden.

Startprofiel

4
Belangrijk!!!
Bij een temperatuurverschil van 10°C ondergaan de
vinyPlus gevelpanelen een uitzetting van 0,65 mm per
meter. Houdt hiermee rekening in uw afwerkprofielen.

6. Bevestiging
De bevestiging van de vinyPlus ® gevelpanelen gebeurt bij
voorkeur met roestvrijstalen bolkop schroeven van
minimaal 40 mm lang, handvast aangedraaid.
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Het is belangrijk dat de schroeven in het midden van de
voorgeboorde sleuven geplaatst worden.

