
 

 

 Montagehandleiding 

 
VD RABAT 500 

 

• De platen worden indien gewenst voor u op maat geleverd. Het product is kwetsbaar, vooral bij lange 

lengtes, vandaar dat we adviseren om lengtes te gebruiken korter dan 6m1. Bij langere lengtes kan 

gebruik gemaakt worden van schijnkolommen en koppelstukken. 

• Op voorraad hebben wij standaard 5000mm, 6000mm en 8000mm breed. Alles 500mm hoog. 

 
• Gebruik een knabbelschaar of een fijne metaalzaag als u de platen wilt bijsnijden. Gebruik nooit een 

slijptol, de gloeiende deeltjes kunnen namelijk de coating beschadigen. 

 
• De potdekselplaten worden met de A-zijde naar boven geleverd. 

 
• Wij raden aan om zelfborende schroeven 4.8 x 35 te gebruiken voor de montage. De schroefkop kunnen 

wij leveren in dezelfde kleur als de platen. Wij adviseren om de platen voor te boren (3 mm groter dan de 

diameter van de schroef) zodat bij eventuele hitte de plaat kan uitzetten (vooral bij donkere/glanzende 

kleuren). 

• De maximale overspanning van de platen is 1500mm, controleer voor aanvang van de montage of dit klopt. 

 

• Lekdorpels, koppel- of hoekprofielen moeten vooraf worden geplaatst indien u hier gebruik van maakt. De 

platen kunnen elkaar overlappen in de breedte, maar voor een strak resultaat adviseren wij 

omegaprofielen in dezelfde coating en kleur. Zie foto’s pagina 2. 

 

• De potdekselplaten komen hier overheen. Houdt circa 5mm afstand tussen de profielen en de 

potdekselplaten. Het zetwerk kunnen wij ook naar wens leveren. 

 
• U begint met monteren aan de onderzijde en werkt naar boven. 

 
• De potdekselplaten dienen in elk dal op elke stijl bevestigd te worden. 

 
• Om de boorresten te verwijderen is het belangrijk om na de montage de potdekselplaten schoon te 

maken, gebruik hiervoor een zachte borstel of spuit ze schoon met water. 

  



 

 
 

 

 

 

Plaatdikte 

Werkende breedte 

Gewicht 

Maximale lengte 

0,63 

500 mm 

3.15 kg/m1 

8.000 mm 

Plankbreedte 

Plankhoogte 

Maximale overspanning 

167 mm 

25 mm 

1.50 m1 

 

 

 

 

 

Leverbaar in speciaal houtnerfmotief. 


