
OUTDOOR 
PVC CARPORT PANELEN

Montagevoorschriften carport panelen
Lees de plaatsinginstructies zorgvuldig door. 
Wanneer de instructies niet nauwkeurig worden 
nageleefd, vervalt de garantie. Het niet in acht 
nemen van de hieronder vermelde instructies 
ontheft de fabrikant van alle verantwoordelijkheid. 
Alle informatie is te goeder trouw en weerspiegelt 
onze huidige kennis en kan derhalve niet tegen 
ons worden gebruikt.
Onze producten worden met de grootste 
zorg gemaakt. Er kan echter geen waarborg 
gegeven worden wat betreft kleine aspect- en 
kleurverschillen bij verschillende productieruns 
en loten.

Algemeen
De panelen mogen buiten geplaatst worden 
op plafonds van bijvoorbeeld: carports, 
overkappingen en afdakjes. De panelen zijn 
waterproof en weerbestendig. Ook geschikt voor 
binnengebruik.    
De panelen voldoen aan de brandtest klasse C, 
s3,d0 (EN 13501-1:2002).
Controleer elk paneel zorgvuldig bij daglicht vóór 
het plaatsen op krassen, deuken, beschadigingen, 
kleurverschillen en alle andere afwijkingen op de 
standaardkwaliteit.
Klachten over inherente gebreken die zichtbaar 
waren voor de plaatsing worden niet aanvaard na 
plaatsing.

Voorbereiding
Op een oneffen of beschadigde ondergrond 
moet er een stevig raamwerk van dragers 
worden bevestigd om te zorgen voor een vlak 
oppervlak waarop de panelen worden geplaatst. 
Meestal wordt gekozen voor een houten latwerk. 
Kunststoflatten zijn ook mogelijk. Deze dragers 

worden loodrecht op de richting van de panelen 
geplaatst. De dragers mogen maximaal 30 cm uit 
elkaar liggen. (1)
Op een effen, droog, stof- en vetvrij oppervlak 
kunnen de panelen rechtstreeks gelijmd 
worden. Breng de lijm aan in een zigzagpatroon 
op het paneel of de ondergrond. Gebruik 
een lijm op basis van MS-polymeren, of een 
tweecomponenten-polyurethaanlijm. Controleer 
dat de lijm ook gebruikt kan worden op de 
ondergrond waartegen de panelen geplaatst 
worden. 
Hou er rekening mee dat de panelen 
kunnen uitzetten en krimpen bij grote 
temperatuurverschillen en vang dit op door extra 
ruimte te laten in de hulpprofielen.

Plaatsing
De panelen kunnen gemakkelijk worden ingekort 
met behulp van een handzaag, tafelzaag, een 
draagbare cirkelzaag, een steekzaag of een 
scherp breekmes. Zet het startprofiel stevig 
vast met nagels, nietjes of lijm. (2) Verwijder de 
tand van het eerste paneel en zaag het paneel 
op lengte. Plaats het paneel met de zijde van de 
afgezaagde tand in het startprofiel. (3) Fixeer 
vervolgens het paneel aan de kant met de groef 
via het eindlipje door middel van schroeven, 
nagels of nietjes, of gebruik lijm om de gehele 
achterzijde aan het oppervlak te bevestigen. 
Zorg ervoor dat de schroef, de nagel of het nietje 
volledig vlak is met de eindlip. Controleer of 
het paneel werkelijk vastzit vooraleer verder te 
plaatsen. Met behulp van het verbindingsprofiel 
kunnen de panelen doorgelegd worden.(4)
Pak het volgende paneel, plaats de tand in de 
groef van het vorige paneel totdat het perfect 

aansluit, en bevestig het nieuwe paneel aan 
de groefzijde op dezelfde manier als daarvoor. 
Herhaal deze stap totdat je het einde hebt bereikt. 
Snijd het overschot af en gebruik een hulpprofiel 
om de plaatsing af te werken. 

Afwerking en onderhoud
Bevestig geen zware voorwerpen rechtstreeks 
op de panelen, maar boor gaten door de panelen 
heen en gebruik schroeven en pluggen om het 
stevig te bevestigen in het achterliggende plafond 
of wand. 
Bij het plaatsen van halogeenlampen kunnen er 
gaten worden geboord in de panelen. Let erop om 
steeds een ruimte te laten van minstens 10mm 
tussen de halogeenlamp en de panelen om vervor-
ming van het paneel te vermijden. Let er eveneens 
op dat het lichtarmatuur conform is aan de wette-
lijke regelgeving en dat het armatuur de warmte 
van de lamp niet verder geleidt, om vervorming 
van het paneel te vermijden. 
Gebruik voor het onderhoud gewone huishoudpro-
ducten. Met een zacht, niet-schurend schoon-
maakmiddel kunnen de panelen opgepoetst 
worden tot hun oorspronkelijk zicht. Normaal 
gezien is enkel een vochtige doek nodig om de 
panelen grondig schoon te maken. Gebruik geen 
schuurmiddelen, agressieve stoffen of poetspro-
ducten op basis van chloor. Ook solventen zijn af 
te raden. Lijmresten of stiftplekken worden het 
best verwijderd met isopropylalcohol. Dit product 
is gemaakt uit PVC en is 100% recycleerbaar. PVC 
bevat geen gevaarlijke stoffen.
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Start / Eindprofiel Koppelprofiel

300 x 25 cm • 10 mm PVC • 4x = 3 m2
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Geschikt voor vele buitentoepassingen
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Reaction to fire C-s2,d2/AVM

Release of dangerous substances NPD

DU-702645-OUT-22 Durability (23,01)

EN 13245-2:2008 / AC:2009
PVC-U profiles for internal/external ceiling finishing

Resistance to fixings See installation instructionsMade in Belgium


