FIXPLAN
PRODUKTBLAD

FIXPLAN
HET BEWEZEN BEVESTIGINGSACCESSOIRES
- Betrouwbare dakafdichting
- Hoogwaardig materiaal (RVS 1.4301 en EPDM)
- Gedefinieerde bevestiging aan de onderconstructie
- 10 jaar garantie
Platte plaatstalen daken zijn meestal uitgevoerd als staande naaddaken. Voor de
bevestiging van zonnesystemen voor daken met staande naad zijn bijpassende
plaatklemmen verkrijgbaar. Bevestiging aan de plooien is echter niet altijd mogelijk of
aanbevolen:
- Niet alle plaatstalen daken hebben geschikte staande naden voor bevestiging.
Sommige plaatstalen daken zijn zeer slecht bevestigd aan het onderdak, bij deze daken is het vanwege de
windzuigweerstand niet aan te raden deze aan de dakschil te bevestigen; bevestiging aan de dragende
onderconstructie verdient de voorkeur.

Het FixPlan-systeem maakt bevestiging aan dragende delen van de onderconstructie mogelijk en vervult
tegelijkertijd de functie van een dichte penetratie door vlakke plaatmetalen dakbanen.

COMPONENTOVERZICHT
FixPlan - in Verbindung mit Stockschrauben
Hét alternatief voor platte plaatstalen daken die niet op de naad kunnen worden
bevestigd.
114003-000		

			

VPE:100

114004-000		

Bituplan extra afdichting voor FixPlan
voor montage op bitumen daken

VPE:100

Selecteer de bijpassende stokschroef:

		
VPE:50
110012-200		

VPE:50

110012-300		

VPE:50

Voorgemonteerde stokschroefset met gevulkaniseerde EPDM-afdichting
(UV-bestendig) en 3 flensmoeren in RVS, gemonteerd.
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Kies de juiste profielverbinding:
+ Adapter

+ kant-en-klaar
bevestigingssysteem

		

Montageplaat voor stokschroef M10/M12
Voor stokschroeven M10 / M12, los,
aluminium 120 x 60 x 6 mm

		

VPE:50
KlickTop bevestiging voor stokbout
Voor stokschroeven M10 / M12, los, aluminium

		

Universele adapter Uno M10 / M12
VPE:50
Voor stokschroeven M10 / M12, los, aluminium

VPE:50

Rapid Kruisverbinders (Artikel 129063-000) moeten apart besteld worden.

TOEPASSINGSINSTRUCTIES:
Thermische compenserende bewegingen beperken normaal gesproken het gebruik van dakdoorvoeren
of bevestigingen aan de onderconstructie. Lange metalen dakplaten worden vaak in één stuk op daken
gelegd. Bij temperatuurschommelingen (dag/nacht of zomer/winter) beweegt de dakbaan ten opzichte
van de houten onderconstructie. Het plaatstalen dak moet dus onder de afdichting voldoende kunnen
uitzetten; de dakdoorvoer moet absoluut dicht blijven.
Bij het FixPlan systeem wordt de dakbaan uitgesneden of geboord zodat
het plaatwerk voldoende kan bewegen ten opzichte van het bevestigingspunt.
De afdichtplaat met een omlopende afdichtingsrand zorgt voor een permanente afdichting.
Informatie over de vereiste grootte van de montage-uitsparing in het hoofdstuk "Technische
gegevens".
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MONTAGEVOORBEELDEN
1.

Het plaatwerk boren met een voldoende diameter (bijv. 30 mm),
boor vervolgens de stokschroef voor met 0,7xD (voor M l0: 7 mm,
voor M l2: 8,5 mm). Gebruik een geschikte boorsjabloon om de
verticale uitlijning te behouden.

2. Plaats de afdichtplaat

3. Positionering van de conische afdichting en schroeven van de afdichtingsmoer tot lichte druk
Bevestig vervolgens de montageplaat met twee borgmoeren en verbind de
draagstructuur.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal

RVS 1.4301, oppervlakte gestraald en gepassiveerd, EPDM rubberen
onderdelen gevulkaniseerd en UV-bestendig, Montageplaat / KlickTop
bevestiging: aluminium

Statica

Statische berekening volgens de huidige landspecifieke normen (in Duitsland EN
1991, ECI).
Statische systemen voor het dimensioneren van het aantal benodigde
bevestigingspunten op basis van statische berekening.
Let in ieder geval op de informatie over statica! De algemene statische systemen
bevatten geen bewijs van de houdkracht van het dak op de onderconstructie!

Gebruik

Bij platte plaatstalen dakbedekking, gelegd op vlakke bekisting, alleen in
voldoende gedimensioneerde onderdelen van de onderconstructie.

Aanwijzingen voor het
dimensioneren van de
plaatstalen
dakuitsparing

Er zijn twee gevallen te onderscheiden:
a) Indien de plaatstalen dakbaan aan één zijde van het dak wordt bevestigd, is
de maximale effectieve lengte de afstand van de bevestiging tot het verste
bevestigingspunt.
b) Indien de dakbaan vrij op het dak kan schuiven, is de effectieve lengte de
afstand tussen de verste bevestigingspunten in een doorlopende dakbaan.

Bij een effectieve lengte van bijv. 10m en een veronderstelde
temperatuurstijging van bijv. 60K is de uitzetting van een staalplaat ca. +/5mm. Bij een plaatuitsparing van bijv. 30 mm kan een maximale
lengteverandering van +/- 9 mm (radius l5 - radius 6) worden getolereerd.

Meer informatie op: www.schletter-group.com
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